
Uchwała Nr XXIV/171/2017 
Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 14 lutego  2017 roku 

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 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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. Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy 
Sieroszewice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.  

 
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Sieroszewice, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
1) Szkoła Podstawowa w Masanowie, adres siedziby szkoły: Masanów, ul. Lipowa 40,  
63-405 Sieroszewice; 
2) Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta, adres siedziby szkoły: Ołobok, ul. Kościelna 16, 
63-405 Sieroszewice; 
3) Szkoła Podstawowa w Parczewie,  adres siedziby szkoły:  Parczew, 63-405 Sieroszewice; 
4) Szkoła Podstawowa w Rososzycy, adres siedziby szkoły: Rososzyca, ul. Kaliska 3,   
63-405 Sieroszewice; 
5) Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach, powstała z przekształcenia Zespołu Szkół w Sieroszewicach, 
adres siedziby szkoły: 63-405 Sieroszewice, ul. Szkolna 9; 
6) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, adres siedziby szkoły: Strzyżew, ul. Anny 
Wiesiołowskiej 1, 63-405 Sieroszewice; 
7) Szkoła Podstawowa w Wielowsi, powstała z przekształcenia Zespołu Szkół w Wielowsi, adres 
siedziby szkoły: Wielowieś, ul. Grabowska 2, 63-405 Sieroszewice; 
8) Szkoła Podstawowa w Zamościu, adres siedziby szkoły: Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną. 
 
§ 3. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę  
na obszarze Gminy Sieroszewice, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
1) Obwód Szkoły Podstawowej w Masanowie obejmuje miejscowości: Masanów, Namysłaki; 
2) Obwód Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta obejmuje miejscowości: Ołobok, 
Sławin; 
3) Obwód Szkoły Podstawowej w Parczewie obejmuje miejscowości: Bibianki, Parczew, Westrza; 
4) Obwód Szkoły Podstawowej w Rososzycy obejmuje miejscowości: Psary, Rososzyca; 
5) Obwód Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach obejmuje miejscowości: Bilczew, Latowice, 
Sieroszewice; 
6) Obwód Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie obejmuje miejscowość: Strzyżew; 
7) Obwód Szkoły Podstawowej w Wielowsi obejmuje miejscowość: Wielowieś; 
8) Obwód Szkoły Podstawowej w Zamościu obejmuje miejscowości: Biernacice, Kania, Raduchów, 
Zamość. 
 
§ 4. Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Sieroszewice klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
1) Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Sieroszewicach prowadzone w Szkole Podstawowej  
w Sieroszewicach, powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Sieroszewicach, adres siedziby szkoły:   
63-405 Sieroszewice, ul. Szkolna 9; 



2) Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Wielowsi prowadzone w Szkole Podstawowej w Wielowsi, 
powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Wielowsi, adres siedziby szkoły: Wielowieś,   
ul. Grabowska 2, 63-405 Sieroszewice. 
 
§ 5. Określa się następujące granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę 
na obszarze Gminy Sieroszewice, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
1) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Sieroszewicach prowadzonych w Szkole Podstawowej  
w Sieroszewicach, powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Sieroszewicach, obejmuje 
miejscowości: Bibianki, Bilczew, Latowice, Parczew, Psary, Rososzyca, Sieroszewice, Strzyżew, 
Westrza; 
2) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Wielowsi prowadzonych w Szkole Podstawowej  
w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Wielowsi obejmuje miejscowości: 
Biernacice, Kania, Masanów, Namysłaki, Ołobok, Raduchów, Sławin, Wielowieś, Zamość. 
 
§ 6. Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Sieroszewice, od dnia 1 września 2019 r.: 
1) Szkoła Podstawowa w Masanowie, adres siedziby szkoły: Masanów, ul. Lipowa 40,  
63-405 Sieroszewice; 
2) Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta, adres siedziby szkoły: Ołobok, ul. Kościelna 16, 
63-405 Sieroszewice; 
3) Szkoła Podstawowa w Parczewie, adres siedziby szkoły: Parczew, 63-405 Sieroszewice; 
4) Szkoła Podstawowa w Rososzycy, adres siedziby szkoły: Rososzyca, ul. Kaliska 3,   
63-405 Sieroszewice; 
5) Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach, adres siedziby szkoły:  63-405 Sieroszewice, ul. Szkolna 9; 
6) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie, adres siedziby szkoły: Strzyżew, ul. Anny 
Wiesiołowskiej 1, 63-405 Sieroszewice; 
7) Szkoła Podstawowa w Wielowsi, adres siedziby szkoły:  Wielowieś,  ul. Grabowska 2,  
63-405 Sieroszewice; 
8) Szkoła Podstawowa w Zamościu, adres siedziby szkoły:  Zamość 14,  63-520 Grabów nad Prosną. 
 
§ 7. Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
mających siedzibę na obszarze Gminy Sieroszewice, od dnia 1 września 2019 r.: 
1) Obwód Szkoły Podstawowej w Masanowie obejmuje miejscowości: Masanów, Namysłaki; 
2) Obwód Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta obejmuje miejscowości: Ołobok, 
Sławin; 
3) Obwód Szkoły Podstawowej w Parczewie obejmuje miejscowości: Bibianki, Parczew, Westrza; 
4) Obwód Szkoły Podstawowej w Rososzycy obejmuje miejscowości: Psary, Rososzyca; 
5) Obwód Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach obejmuje miejscowości: Bilczew, Latowice, 
Sieroszewice; 
6) Obwód Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie obejmuje miejscowość: Strzyżew; 
7) Obwód Szkoły Podstawowej w Wielowsi obejmuje miejscowość: Wielowieś; 
8) Obwód Szkoły Podstawowej w Zamościu obejmuje miejscowości: Biernacice, Kania, Raduchów, 
Zamość. 
 
§ 8.  W uchwale Nr V/34/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sieroszewice w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach z siedzibą: 63-405 Sieroszewice, 
ul Szkolna 9.” 
 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 



 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem  
1 września 2017 r. i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Sieroszewice oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  
do  uchwały Nr XXIV/171/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 
z dnia 14 lutego 2017 roku 

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

Na podstawie art. 116, 117 i art. 127 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), z dniem 1 września  2017 r. z dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową oraz likwiduje się klasę 

pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 

W oparciu o powyższe, zgodnie z delegacją zawartą w art. 206 ust. 1 wymienionej ustawy, rady gmin 

zostały zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała powinna między innymi określać: 

plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy,  plan sieci prowadzonych 

przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych  

w szkołach podstawowych, granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas 

dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy - na okres od dnia 1 września  

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów  

w ośmioletnie szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, warunki włączenia dotychczasowych 

gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych lub do szkół ponadpodstawowych oraz 

projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę  

z granicami ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r. 

W Gminie Sieroszewice obecnie funkcjonują dwa zespoły publicznych szkół składające się ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum, tj. Zespół Szkół w Sieroszewicach i Zespół Szkół w Wielowsi. Każdy  

z tych zespołów na mocy art. 191 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, z dniem 1 września 2017 r. zostanie 

przekształcony w ośmioletnią szkołą podstawową, w której w latach szkolnych 2017/2018  

i 2018/2019 prowadzone będą klasy dotychczasowego gimnazjum. W Gminie Sieroszewice nie 

funkcjonują inne samodzielne gimnazja, dlatego w uchwale nie określa się warunków ich 

przekształcenia lub włączenia do innych szkół. Na obszarze gminy nie występują także szkoły 

prowadzone przez inne, niż gmina organy. Pozostałe sześcioletnie szkoły podstawowe prowadzone 

przez Gminę Sieroszewice zostaną przekształcone w ośmioklasowe szkoły podstawowe o pełnej 

strukturze organizacyjnej. Zmiana struktury szkół podstawowych z klas I-VI na I-VIII spowoduje skutki 

finansowe w postaci zwiększenia wydatków na prowadzenie szkół podstawowych (m.in. wzrost liczby 

oddziałów i proporcjonalnie do niego zatrudnienia oraz konieczność dostosowania bazy lokalowej  

do zwiększonej liczby oddziałów).  

Zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy wprowadzającej, uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego może obejmować zmianę uchwały  

o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. W związku z planowanym przekształceniem Zespołu Szkół w Sieroszewicach  

w ośmioletnią szkołę podstawową wprowadza się zmianę do uchwały w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sieroszewice polegającą na usunięciu nazwy tego zespołu i pozostawieniu nazwy oddział 

przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach. 



Niniejsza uchwała podlega zaopiniowaniu przez właściwego kuratora oświaty i związki zawodowe,  

w terminie 21 dni od dnia otrzymania. W oparciu o pozytywną opinię kuratora oświaty, w terminie 

do 31 marca 2017 r. rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W oparciu o powyższe uzasadnienie podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione. 


