
UCHWAŁA Nr XXIV/188/2017 

Rady  Miejskiej w Poniecu 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie:  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. 210 ust. 1, 4  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.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. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 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. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 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 w Poniecu , z siedzibą ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec, na następujących 

warunkach: 

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

dniem 1 września 2017 r. 

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

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. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały  Nr XXIV /188 /2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2017 

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

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

 

 Artykuł 210 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie  dostosowania sieci 

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.  

  

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 

wraz z uzasadnieniem została przekazana Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz 

stosownym strukturom związków zawodowych celem zaopiniowania.  

 Wielkopolski Kurator Oświaty pismem nr DL.545.1.27.2017 z dnia 20 marca 2017 r. 

pozytywnie zaopiniował projekt dostosowania sieci szkół.  

 Związki zawodowe –  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 

Lesznie oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Poniecu również 

pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. 

 

  W niniejszym akcie nie umieszczono już Szkoły Podstawowej w Sarbinowie ponieważ 

została zakończona procedura likwidacyjna w/w jednostki.  Uczniowie z obwodu Szkoły 

Podstawowej w Sarbinowie będą mogli uczęszczać do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Poniecu. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Sarbinowie zapewnia się możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej w 

Przedszkolu Samorządowym w Poniecu. 

  

 Przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia wymogi wynikające z art. 210 

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

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

 


