
Projekt

z dnia  6 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) uchwla się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, a także granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa na okres od 1 września 2017r. do 
dnia 31 sierpnia 2019r. , który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Turawa publicznych gimnazjów oraz granice obwodów 
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Turawa na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. , który stanowi załącznik 2 do niniejszej 
uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, 
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Turawa od dnia 1 września 2019r. , który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Publiczne Gimnazjum w Turawie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie;

2) siedziba szkoły: Turawa , ul. Opolska 47;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.;

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasach 1,4 i 7;   2017/18

5) rok szkolny w którym rozpocznie się kształcenie w klasach 1,2,4,5,7,8; 2018/19

6) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w klasach 1-8;   2019/20

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Turawa: Turawa , ul. Opolska 39c a także na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Rady Gminy Turawa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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Załącznik 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia 19 stycznia 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Turawa  na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Granice obwodu szkoły

Rok szkolny  2017/18 Rok szkolny 2018/19

Lp Nazwa  szkoły Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych 
innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

Klasy   1,4 Klasy   2,3,5,6,7 Klasy 1,2,4,5 Klasy 3,6,7,8

1 Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
w Turawie

Turawa    ul.Opolska47
46- 045 Turawa

Turawa z przysiółkiem 
Marszałki                         

Kotórz Mały                 
Kotórz Wielki         

Rzędów

Turawa 
z przysiółkiem 

Marszałki
Kotórz Mały

Kotórz Wielki
Rzędów

2 Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Osowcu

Osowiec     ul.Lipowa8        
ul.Fabryczna 1           

46 - 023 Osowiec

Osowiec z przysiółkiem 
Trzęsina                                  
Węgry

Osowiec z przysiółkiem 
Trzęsina                                                      
Wegry                            

Turawa z przysiółkiem 
Marszałki                                
Rzędów

Osowiec 
z przysiółkiem 

Trzęsina
Węgry

Osowiec 
z przysiółkiem 

Trzęsina
Węgry
Turawa 

z przysiółkiem 
Marszałki
Rzędów

3 Publiczna Szkoła 
Podstawowa 

w Ligocie Turawskiej

Ligota Turawska  
ul.Główna 32           46 - 

046 Ligota Turawska            
Zakrzów Turawski  

ul.Główna 20           46 - 
046 Ligota Turawska

Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Kadłub Turawski

Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Kadłub Turawski

Id: 60090C23-EE87-4498-8D25-780D9E51DF55. Projekt Strona 1



4 Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
w Zawadzie

Zawada        
ul.Kolanowska 4      46 - 

022 Luboszyce

Zawada Zawada                       Kotórz 
Mały                Kotórz Wielki

Zawada

5 Publiczna Szkoła 
Podstawowa 

w Bierdzanach

Bierdzany      
ul.Szkolna 1              46 - 

046 Ligota Turawska

Bierdzany Bierdzany
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Załącznik  2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia 19 stycznia 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Turawa publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych i publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych  w szkołach 

podstawowych od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Granice obwodu szkołyLp Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy 
ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 
dydaktycznych,wychowawczych 

i opiekuńczych

Rok szkolny 2017/18 Rok szkolny 2018/19

1 klasy Publicznego 
Gimnazjum 
w Turawie 

prowadzone 
w Publicznej Szkole 

Podstawowej 
w Turawie

Turawa                                                      
ul.Opolska 47 46 - 045 Turawa

Obejmuje teren Gminy Turawa Obejmuje teren Gminy Turawa
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Załącznik 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia 19 stycznia 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa od dnia 1 września 2019r.

Lp Nazwa szkoly Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych

Projekt obwodu szkoły od dnia 1 września 2019r.

1 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Turawie

Turawa
ul.Opolska 47

46 - 045  Turawa

Turawa z przysiółkiem Marszałki
Kotórz Mały

Kotórz Wielki
Rzędów

2 Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Osowcu

Osowiec
ul. Lipowa 8

ul. Fabryczna 1
46 - 023 Osowiec

Osowiec z przysiółkiem Trzęsina
Węgry

3 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Ligocie Turawskiej

Ligota Turawska
ul. Główna 32

46 - 046 Ligota Turawska
Zakrzów Turawki

ul. Główna 20
46 - 046 Ligota Turawska

Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Kadłub Turawski

4 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zawadzie

Zawada
ul. Kolanowska 4

46 - 022 Luboszyce

Zawada

5 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bierdzanach

Bierdzany
ul. Szkolna 1

46 - 046 Ligota Turawska

Bierdzany
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UZASADNIENIE

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych ,

szczególnie w sieciach szkół podstawowych.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będzie podejmowana przez

organy stanowiące jst (gminy, powiatu) w dwustopniowej procedurze:

1)  organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uzhwały w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego
organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki);

2)  samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania
pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz
zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki;

3)  Kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu
dostosowania szieci szkół do nowego ustroju szkolnego.Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla
jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie.
Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

4)  po otrymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostkę samorzdu terytorialnego ,
do dnia 31 marca 2017r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego.

W projekcie ustawy przewidziano możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej
pozytywnej opinii o zaprezentowanym w przedłożonej uchwale projekcieszieci szkół dostosowanej
do nowego ustroju szkolnego.
Opinia warunkowa zawierać będzie wskazanie zmian niezbędnych do wprowadzenia w uchwale w
sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca 2017r. w stosunku do
uchwały zawierającej projekt sieci. Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w
sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie
równoznaczne z niespełnieniem ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii
kuratora tj. uzyskaniem opinii negatywnej.Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego będzie podlegaćnadzorowi z punktu widzenia zgodności z prawem sprawowanemu
przez wojewodę. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
będzie kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.
Tak jak w przypadku kuratora oświaty , organizacje związkowe będą miały 21 dni na wyrażenie
opinii , z tym , że opinia ta nie będzie miała charakteru wiążącego.
Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede
wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice , którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się
z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego.
Ustalając sieć szkół gmina powinna dążyć do tego , aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej
strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I - VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku lub jego
bliskiej lokalizacji.
W Gminie Turawa zaproponowano następującą strukturę dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum:

1) Publiczne Gimnazjum w Turawie zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. W roku
szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Turawie
prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum.

2) Publiczna Szkoła Poddstawowa w Bierdzanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
- stają się z dniem 01 września 2017r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi zgodnie z przepisami
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ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe.

Ww. struktura była omawiana na sesji Rady Gminy Turawa w dniu 27 stycznia br. oraz została
przedstawiona na spotkaniu Wójta Gminy z dyrektorami szkół w dniu 12 stycznia 2017r.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu
20 stycznia 2017r.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przygotował:

Pan Jerzy Musielak - Dyrektor GZEAS w Turawie
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