
                                                                                                                                                            

UCHWAŁA Nr XXIII/171 /2017 

Rady  Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

  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 ze zm.) oraz art. 206, 207, 208 i 209  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska  

w Poniecu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 

Gminy Poniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  

§ 2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poniec oraz 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poniec,  na 

okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Poniec publicznego gimnazjum i klas 

dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz 

granice obwodów dotychczasowego publicznego gimnazjum i klas dotychczasowych 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Poniec, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, z siedzibą  ul. 

Szkolna 9, 64-125 Poniec zostaje włączone do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka 

Sucharskiego, z siedzibą ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec, na następujących warunkach: 

1) Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego  rozpocznie działalność z dniem 

1 września 2017 r. 

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego  rozpocznie się  

w roku szkolnym 2017/2018. 

3) Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu zakończy działalność  

z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 

§ 5. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Poniec oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Poniec, od dnia 1 września 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 7.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, a także na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Poniec. 

 

§ 8.Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały  Nr XXIII /171 /2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 lutego 2017 

roku w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

 

 Artykuł 206 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe nakłada na gminę podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

 W uchwale został określony plan sieci i granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych oraz plan sieci prowadzonych przez Gminę Poniec publicznych gimnazjów i klas 

dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na okres od 

1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

 Przedstawiono projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  w Gminie 

Poniec do nowego ustroju szkolnego od 1 września 2019 roku. 

W chwili obecnej na terenie Gminy funkcjonują  następujące szkoły: 

 

1.Szkoła Podstawowa  im. mjra Henryka Sucharskiego, z siedzibą ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec. 

Od 1 września 2017 roku szkoła staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Placówka obejmie 

swym obwodem miejscowości: Czarkowo, Drzewce, Śmiłowo, Miechcin, Poniec, Waszkowo, 

Janiszewo, Zawada, Wydawy,  Dzięczyna, Dzięczynka. Uczniowie z powyższych miejscowości 

również do tej pory uczęszczali do szkoły podstawowej w Poniecu. Zajęcia dydaktyczo-

wychowawcze będą również prowadzone na ul. Szkolnej 9  oraz na ul. Krobskiej 16 w Poniecu 

dla klas I-III . 

 

2. Zespół Szkół  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” 

w Żytowiecku staje się  ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. 

Gimnazjum swoją działalność zakończy 31 sierpnia 2017 r. Uczniowie dotychczasowych klas 

gimnazjalnych będą pobierać naukę od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej  im. gen. dyw. 

Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku z siedzibą Żytowiecko 46, 63-805 Łęka Mała. 

Placówka obejmie swym obwodem miejscowości: Kopanie, Franciszkowo, Bogdanki, Łęka 

Wielka, Łęka Mała, Maciejewo, Grodzisko, Żytowiecko, Teodozewo, Bączylas, 

Rokosowo.Uczniowie z powyższych miejscowości również do tej pory uczęszczali do zespołu 

szkół w Żytowiecku. 

 

3.Szkoła Podstawowa w Sarbinowie , z siedzibą Sarbinowo 31, 61-125 Poniec. Placówka od 1 

września 2017 roku staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Placówka obejmie swym 

obwodem miejscowości: Szurkowo, Sarbinowo, Włostki. Uczniowie z powyższych 

miejscowości również do tej pory uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie. 

 

4. Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, z siedzibą ul. Szkolna 

9, 64-125 Poniec. Placówka od 1 września 2017 roku  zostanie włączona do Szkoły 

Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego, z siedzibą ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec. 

Gimnazjum swoją działalność zakończy z dniem  31 sierpnia 2017 roku. Uczniowie 

dotychczasowych klas gimnazjalnych z miejscowości: Czarkowo, Drzewce, Śmiłowo, Miechcin, 

Poniec, Waszkowo, Janiszewo, Zawada, Wydawy, Sarbinowo, Szurkowo,Włostki, Dzięczyna, 



Dzięczynka będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej  im. mjra Henryka Sucharskiego. 

Zajęcia dydaktyczo-wychowawcze będą prowadzone na ul. Szkolnej 8 oraz na ul. Szkolnej 9 w 

Poniecu 

 Wszyscy uczniowie będą mieli zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę podczas dowozów 

do szkoły. W Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego oraz Szkole Podstawowej  

im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku zostanie  zachowany system 

jednozmianowy. 

 

 Szkoła Podstawowa w Sarbinowie dysponuje tylko 6 izbami lekcyjnymi, 1 salą dla 

oddziału przedszkolnego oraz 1 salą przeznaczoną na zajęcia z wychowania fizycznego. 

Istniejąca baza nie jest w stanie zapewnić prawidłowego funkcjonowania 8-klasowej szkoły 

podstawowej. 

 

 Uchwała zostanie przedłożona Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu oraz 

związkom zawodowym celem zaopiniowania. 

 Przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia wymogi wynikające z art. 206 

ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe       

( Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

 


