
 

UCHWAŁA NR 119/XXX/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 22 lutego 2017 roku 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Piława 

Górna do nowego ustroju szkolnego. 

Na podstawie art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy  wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60) uchwala się co następuje:  

§ 1 

1. Ustala się projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 

1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej z siedzibą przy ul. 

Kościuszki 1, staje się z dniem 1 września 2017 roku Szkołą Podstawową o strukturze 

organizacyjnej klas I-VIII z oddziałami gimnazjum, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Oddziałami 

Gimnazjalnymi w Piławie Górnej, 

2) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych: ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna, 

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 roku, 

4) obwód szkoły obejmuje miasto Piława Górna w jego granicach administracyjnych, 

5) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej rozpocznie się w roku 

szkolnym 2017/2018. 

2. Ustala się projekt planu sieci klas dotychczasowych gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także obwodów klas dotychczasowych gimnazjów 

na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. 

Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 2, kończy 

swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku. 

1) klasy II i III gimnazjum o którym mowa w ust. 2 z dniem 1 września 2017 roku włącza 

się do Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej  

z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 

2) klasy gimnazjum, o których mowa w pkt 1 obejmują swym obwodem miasto Piława 

Górna w jego granicach administracyjnych. 

3. Ustala się projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piława Górna, a także granice obwodów tych szkół od dnia 1 

września 2019 roku. 

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Oddziałami Gimnazjalnymi  

w Piławie Górnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, staje się z dniem 01 września 2019 roku 

Szkołą Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, 

1) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych: ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna, 

2) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2019 roku, 

3) obwód szkoły obejmuje miasto Piława Górna w jego granicach administracyjnych, 

kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej rozpocznie się w roku 

szkolnym 2019/2020. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

§ 3 
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69, a także na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piława Górna. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

w Gminie Piława Górna do nowego ustroju szkolnego opisuje sposób wdrażania nowych 

regulacji zawartych w art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60). 

W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku sieć szkolna Gminy Piława Górna 

z obecnego stanu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum ulegnie przekształceniu 

w 8-letnią szkołę podstawową. Mając na uwadze wskaźniki demograficzne (Załącznik Nr 1 do 

uzasadnienia), bazę lokalową placówek oświatowych, granice administracyjne miasta, organ 

prowadzący przyjął rozwiązanie umożliwiające przekształcenie gminnej sieci szkolnej  

w sposób najbardziej efektywny i przede wszystkim gwarantujący optymalne warunki 

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wszystkim uczniom szkół podlegających 

przekształceniu. Proponowana w projekcie uchwały zmiana w sieci szkolnej Gminy Piława 

Górna, zagwarantuje płynne przejście nauczycieli jedynego na terenie gminy gimnazjum do 

jedynej na terenie gminy szkoły podstawowej bez konieczności rozwiązywania i ponownego 

zawierania umów oraz właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym przez 

powierzenie doświadczonej kadrze kierowniczej procesu przekształceń.  

Przyjęto wariant ustawowy, że z dniem 1 września 2017 roku jedyna sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej staje się jedyną 

ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Oddziałami 

Gimnazjalnymi w Piławie Górnej. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, 

nauczyciele i inni pracownicy dotychczasowej  sześcioletniej szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum, stają się uczniami, nauczycielami i inni pracownikami ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

W świetle obowiązującego prawa oświatowego na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już 

prowadzona rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 

roku nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjum. Natomiast klasy II i III gimnazjum zostaną 

włączone w struktury szkoły podstawowej. Liczebność poszczególnych klas przekształcanych 

w Gminie Piława Górna szkół, w kolejnych latach szkolnych przedstawia (Załącznik Nr 2 do 

uzasadnienia). Mapę planowanego obwodu szkoły podstawowej po zmianie ustroju szkolnego 

roku stanowi (Załącznik Nr 3 do uzasadnienia). 

Założenia niniejszego projektu opracowano po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 

demograficznej gminy w porozumieniu z dyrektorami przekształcanych szkół. W okresie od 30 

stycznia do 01 lutego 2017 roku organ prowadzący przeprowadził konsultacje z nauczycielami 

szkoły podstawowej i gimnazjum oraz rodzicami uczniów przekształcanych szkół.  

Projektując zmiany w Gminie Piława Górna w związku z reformą systemu oświaty przewiduje 

się zwiększenie wydatków w zakresie np. wyposażenia pracowni dydaktycznych w pomoce 

dydaktyczne, zakup mebli szkolnych czy modernizację innych pomieszczeń szkolnych np. 

toalet. Oszczędności powstaną przede wszystkim poprzez zmniejszenie wydatków związanych 

z użytkowaniem budynku gimnazjum. Mając na uwadze stan zatrudnienia pracowników 

pedagogicznych od 1 września 2017 roku przewiduje się, że zagrożonych utratą pracy będzie 

maksymalnie dwóch nauczycieli gimnazjum.  

Nowe prawo oświatowe wprowadziło obowiązek uzyskania pozytywnej opinii właściwego 

Kuratora Oświaty w sprawie podejmowanych przez organ prowadzący zmian w planie sieci 

szkół. W związku z powyższym Burmistrz Piławy Górnej, po podjęciu niniejszej uchwały 

wystąpi do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu o wydanie opinii w powyższej 

sprawie.  


