UCHWAŁA NR XXVIII/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Mieszka I w Mieszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I w Mieszkowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im.
Mieszka I w Mieszkowicach z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice, stała się
ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Mieszka I w Mieszkowicach z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 56,
74-505 Mieszkowice.
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach obejmuje w całości miejscowości:
Mieszkowice, Sołectwo Plany, Siegniew, Kamionka, Goszków, Goszkówek, Wierzchlas.
§ 3. Niniejsza uchwała
w Mieszkowicach.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r. każda dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową
obejmującą klasy I–VIII.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią
szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej
przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej
szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
W latach szkolnych odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej
im. Mieszka I w Mieszkowicach, do której zostało włączone gimnazjum, będą
funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do ich wygaśnięcia z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Dla klas gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach,
zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego Gimnazjum w Mieszkowicach.
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, uchwały, o których mowa wyżej, stwierdzające
przekształcenie szkoły lub zespołu publicznych szkół z mocy prawa (uchwały deklaratoryjne), powinny
być podejmowane po nastąpieniu przekształcenia z mocy prawa wynikającego z przepisów
ustawowych, a więc po 1 września a przed 1 grudnia 2017 r. Uchwały te stanowią akty założycielskie
szkół powstałych w wyniku ustawowego przekształcenia.
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