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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Wołczyn, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej 

z przekształcenia gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 roku, poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uczniom klas VI niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wołczyn:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie,

3) Szkoła Podstawowa w Komorznie,

4) Szkoła Podstawowa w Wąsicach,

5) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Wierzbicy Górnej,

- wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 
2017/2018 – 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie z siedzibą w Wołczynie, 
ul. Rzeczna 6, powstałej z przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wołczynie w ośmioklasową szkołę podstawową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Wołczynie w dniu 22 marca tego roku przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo
oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 60).

Zgodnie z jej treścią obecne sześcioklasowe szkoły podstawowe zostaną od nowego roku szkolnego przekształcone
w nowy typ szkoły – ośmioletnie szkoły podstawowe.

Obecną sieć sześcioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę tworzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie;

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie;

3) Szkoła Podstawowa w Komorznie;

4) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej;

5) Szkoła Podstawowa w Wąsicach.

Od dnia 1 września 2017 roku wymienione gminne oświatowe jednostki organizacyjne stają się szkołami
ośmioklasowymi.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie funkcjonujące w strukturze Gimnazjalno-Licealnego Zespołu
Szkół w Wołczynie z dniem 01 września 2017 roku zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 w Wołczynie,
działającą w strukturze obecnego Zespołu.

Podstawą tego przekształcenia jest art. 129 ust. 1 punkt 1 w związku z art. 195 ust. 1 ustawy – przepisy
wprowadzające.

W szkole tej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 będą funkcjonowały klasy II i III dotychczasowego
gimnazjum.

Na mocy właściwego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej szkoła zachowa imię dotychczasowego
gimnazjum. Obwody szkół podstawowych po przekształceniu dotychczasowych szkół sześcioklasowych w ośmioklasowe
oraz obwód ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum zostały określone w załącznikach
do uchwały nr XXXI/194/2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.

Wymieniona uchwała podlega zaopiniowaniu przez Opolskiego Kuratora Oświaty i w przypadku uzyskania opinii
pozytywnej będzie stanowiła podstawę do określenia sieci szkół podstawowych w naszej gminie na okres od 1 września
2017 roku.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 w szkole
podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę gminę.

W projekcie naszej sieci szkół podstawowych od roku szkolnego 2017/2018 przewidziano funkcjonowanie takiej
szkoły podstawowej.

Będzie to Szkoła Podstawowa nr 3 i w Wołczynie powstała z przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Wołczynie, mająca siedzibę w obiekcie dydaktycznym zajmowanym obecnie przez gimnazjum.

Wskazanie uczniom klas VI pozostałych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę jest rozwiązaniem
zapewniającym im najlepsze warunki nauki i opieki, pozwalającym na właściwe wykorzystanie potencjału kadry
pedagogicznej zatrudnionej w gminnych jednostkach oświatowych a także racjonalne zagospodarowanie majątku gminy
wykorzystywanego dotychczas na potrzeby Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, na który składają się
nowo wybudowany szkolny obiekt dydaktyczny, wyposażony według najnowszych standardów, część socjalna ze
świetlicą i stołówką oraz hala widowiskowo-sportowa. Ponadto do dyspozycji uczniów szkół pozostają boiska do piłki
nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także boisko do piłki nożnej i koszykówki, obydwa ze sztuczną
nawierzchnią. Pozostałe szkoły podstawowe, które zostaną przekształcone w szkoły ośmioklasowe, nie dysponują ani
wystarczającą liczbą sal dydaktycznych i pomieszczeń pomocniczych, ani też pracowniami przedmiotowymi chemii,
biologii, fizyki, geografii, języków obcych, zajęć technicznych i artystycznych. Przygotowanie odpowiednich warunków
dla uczniów klas VII i VIII w tych szkołach będzie wymagało czasu i poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Zagospodarowanie tego kompleksu obiektów zapewni uczniom wszystkich naszych szkół podstawowych naukę na
jedną zmianę.
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