
UCHWAŁA XXVIII/211/2017
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Skoroszyce uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa:

1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce, na okres od 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do  uchwały;

2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Skoroszyce publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych 
publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skoroszyce na okres 
od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do  uchwały:

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
WojewództwaOpolskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/211/2017

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Skoroszyce, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Nazwa jednostki

organizacyjnej,

w skład której
wchodzi szkoła

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych
lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1.
Szkoła Podstawowa

w Skoroszycach

Zespół Szkół

w Skoroszycach

48-320 Skoroszyce, ul.
Braterstwa Broni 9

Brzeziny, Czarnolas,
Mroczkowa,
Skoroszyce

Brzeziny, Czarnolas,
Mroczkowa,
Skoroszyce

2.
Szkoła Podstawowa

im Arki Bożka w
Chróścinie

Zespół Szkolno-
Przedszkolny

w Chróścinie

Chróścina, ul. Szkolna 3,

48-320 Skoroszyce

Chróścina, Pniewie,
Stary Grodków

Chróścina, Pniewie,
Stary Grodków

3.
Szkoła Podstawowa

w Sidzinie

Zespół Szkolno-
Przedszkolny

Sidzina, ul. Radziechowska 3,

48-320 Skoroszyce

Giełczyce, Makowice,
Sidzina

Giełczyce, Makowice,
Sidzina
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w Sidzinie

4.
Szkoła Podstawowa

w Sidzinie Filia z klasami

I – III w Makowicach

Zespół Szkolno-
Przedszkolny

w Sidzinie

Makowice 61

48-320 Skoroszyce

Makowice Makowice
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/211/2017

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Skoroszyce publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Nazwa jednostki

organizacyjnej,

w skład której
wchodzi szkoła

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1.
Gimnazjum w Skoroszycach Zespół Szkół

w Skoroszycach

48-320 Skoroszyce,

ul. Braterstwa Broni 9

Brzeziny, Chróścina,
Czarnolas, Giełczyce,
Makowice, Mroczkowa,
Pniewie, Skoroszyce,
Sidzina, Stary
Grodków.

Brzeziny, Chróścina,
Czarnolas, Giełczyce,
Makowice,
Mroczkowa, Pniewie,
Skoroszyce, Sidzina,
Stary Grodków.
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo oświatowe niezbędne jest dostosowanie planu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Proces
dostosowania odbywa się dwustopniowo: w pierwszej kolejności niezbędne było podjęcie uchwały w
sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwała ta
zostanie skierowana do zaopiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty i reprezentatywne organizacje
związkowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Skoroszyce podjęła

uchwałę – w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skoroszyce do
nowego ustroju szkolnego. Dotychczasowa sieć szkół na terenie naszej gminy zapewniała właściwy dostęp
uczniów do publicznych szkół, w związku z tym uchwała zakłada dostosowanie dotychczasowej sieci szkół
i ich obwodów oraz przeprowadzenie tylko takich zmian, które wynikają wprost z ustawy, a mianowicie:

- na podst. art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe szkoły
podstawowe sześcioletnie stają się szkołami ośmioletnimi (dotyczy to Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół w Skoroszycach , Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chróścinie
oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sidzinie),

- na podst. art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe do dotychczasowego
Gimnazjum w Zespole Szkół w Skoroszycach, poczynając od roku szkolnego 2017/2018, nie przeprowadza
się naboru; szkoła zakończy działalność z końcem roku szkolnego 2018/2019.

Dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Makowicach Uchwałą

Rady Gminy Skoroszyce Nr XXVIII/210/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie likwidacji Szkoły

Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Makowicach w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej z

klasami I-III i oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i

Przedszkola w Sidzinie, zgodnie z wcześniej prowadzonymi procedurami z dniem 31 sierpnia 2017 roku

uległa likwidacji. W miejsce zlikwidowanej szkoły z dniem 1 września 2017 roku utworzona została Filia z

klasami I – III w Makowicach przyporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno -

Przedszkolnym w Sidzinie.
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