UCHWAŁA NR 310/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rajsku, w skład
którego

wchodzi

jedynie

szkoła

podstawowa

i

gimnazjum

w

Szkołę

Podstawową w Rajsku

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 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Rajsku, w skład którego wchodzi
jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Rajsku.
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 310/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rajsku, w skład
którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum, w Szkołę
Podstawową w Rajsku.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe nakładają na samorządy
konieczność stwierdzenia, w drodze uchwał, przekształcenia zespołu szkół, w skład
którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową.
Uchwała ta, zgodnie z art.191, ust. 1 i 2 Przepisów wprowadzających ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), stanowi akt założycielski ośmioletniej
Szkoły Podstawowej w Rajsku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59).
Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni dotychczasowego zespołu szkół, w skład którego wchodzi
sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, stają się uczniami, nauczycielami
i pracownikami niepedagogicznymi ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu
1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi
uczniowie klasy VII ( absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej
szkoły.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały stało się uzasadnione.

