UCHWAŁA NR XXI/194/17
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala
się, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Pyzdry, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) plan sieci publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry, a także granice obwodów
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019
r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pyzdry od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach z siedzibą ul. Szkolna 2
wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach o strukturze
organizacyjnej I-VI z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią szkołą
podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałami Gimnazjum, o którym
mowa w § 3.
§ 3 Filia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Pyzdrach z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach 13 o strukturze
organizacyjnej I-III z dniem 1 września 2017 r. pozostaje Filią Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Pyzdrach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach z siedzibą we
Wrąbczynkowskich Holendrach 13 o strukturze organizacyjnej I-III.

§ 4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie 108 o strukturze organizacyjnej I-VI
z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze
organizacyjnej klas I-VIII.
§ 5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach 2 o strukturze
organizacyjnej I-VI z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią szkołą
podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII.
§ 6. Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach z siedzibą ul. Szkolna 2
wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach kończy swą działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r., klasy II i III zostają z dniem 1 września 2017 r. włączone
w strukturę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
§ 7. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Taczanowskiego 1,
62-310 Pyzdry, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Pyzdrach.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 60), zgodnie z art. 206 ust. 1 tej Ustawy
Rada Miejska zobowiązana została do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale określono plan sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz granice ich obwodów na
okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
W bieżącym roku szkolnym Gmina Pyzdry prowadzi:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach ul. Szkolna 2, w skład, którego wchodzą:
a) Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, ul. Szkolna 2,
b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach u. Szkolna 2,
c) Filia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Pyzdrach z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach 13,
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie 108,
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach 2
Przyjęte założenia do planu sieci:
1. Włączenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczas istniejącego Gimnazjum im. Kazimierza
III Wielkiego w Pyzdrach do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach
2. W przypadku szkół podstawowych na terenie Gminy Pyzdry nie przewiduje się żadnych
ruchów reorganizujących ich strukturę poza zmianami wynikającymi z ustawy. Szkoły te
stopniowo zwiększą swój poziom organizacji do pełnych ośmioletnich szkół podstawowych
z wyjątkiem Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą we Wrąbczynkowskich
Holendrach 13, która pozostanie szkołą o strukturze organizacyjnej I-III.
3. W uchwale określono także plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pyzdry od 1 września 2019 r.

