PROJEKT
UCHWAŁA NR ................2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 9 lutego 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 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 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) Rada Gminy
Klembów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
żminy Klembów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
§ 2.
Określa się projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez żminę
Klembów, a tak e granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
żminę Klembów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie
z brzmieniem załącznika 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Określa się projekt planu sieci prowadzonych przez żminę Klembów publicznych gimnazjów
i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych przez żminę Klembów na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., zgodnie z brzmieniem załącznika 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Określa się projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę, a tak e granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez żminę Klembów, od dnia 1 września 2019, zgodnie z brzmieniem
załącznika 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1. Publiczne Gimnazjum im. Gen. Dyw. Żr. ymirskiego z siedzibą w Klembowie przy
ul. żen. Żr. ymirskiego 68 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca
z siedzibą w Klembowie przy ul. żen. Żr. ymirskiego 68 na następujących warunkach:

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie
rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku;
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Marian
Gotowca w Klembowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum im żen. Dyw. Żr. ymirskiego w Klembowie
zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
2. Publiczne Gimnazjum w Ostrówku z siedzibą w Ostrówku przy ul. Warszawskiej 2
włącza się do Szkoły Podstawowej im. POW w Ostrówku z siedzibą w Ostrówku przy
ulicy Warszawskiej 2 na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. POW w Ostrówku rozpocznie
działalność z dniem 1 września 2017 r. ;
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. POW
w Ostrówku rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum w Ostrówku zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 r.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi żminy Klembów.
§ 7.
Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu żminy w Klembowie przy ul. żen. Żr. ymirskiego 38,
a tak e w Biuletynie Informacji Publicznej żminy Klembów.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia.

§ 8.

UZASADNIENIE
Projekt uchwały dotyczy projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest żmina Klembów - do nowego ustroju szkolnego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe, Rada żminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Projekt uchwały zakłada włączenie od dnia 1 września 2017 roku Publicznego żimnazjum
im. żen. Dyw. Żr. ymirskiego w Klembowie do Szkoły Podstawowej w Klembowie, a
Publicznego żimnazjum w Ostrówku do Szkoły Podstawowej im. POW w Ostrówku.
Oznacza to, e wymienione gimnazja zakończą swoją działalność 31 sierpnia 2017 roku.
Natomiast uczniowie klas II i III dotychczasowych gimnazjów w latach szkolnych 2017/2018
oraz 2018/2019 dokończą rozpoczętą edukację w ww. szkołach podstawowych.
W projekcie uchwały przyjęto zachowanie dotychczasowej sieci szkół podstawowych i klas
dotychczasowych gimnazjów.
W zakresie określenia obwodów szkolnych dokonano sprostowania obwodu szkolnego SP
Kusze i SP Wola Rasztowska. W projekcie uchwały miejscowość Roszczep została wpisana
do obwodu SP Krusze (obecnie miejscowość ta figuruje zarówno w obwodzie szkolnym SP
Wola Rasztowska jak i SP Krusze).
Pozostałe obwody szkolne pozostawiono bez zmian.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……..2017
Rady żminy Klembów
z dnia 9 lutego 2017 r.
Projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez żminę Klembów, a tak e granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez żminę Klembów, a tak e inne organy, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
LP

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

1.

Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Dobczynie

2.

Szkoła Podstawowa im.
Mariana Gotowca w
Klembowie

Dobczyn
ul. Mazowiecka 67
05-205 Klembów
Klembów
ul. Gen. Fr. ymirskiego 68
05-205 Klembów

3.

Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Kruszu
Szkoła Podstawowa im. POW w
Ostrówku

Krusze 34
05-240 Tłuszcz
Ostrówek
ul. Warszawska 2
05-205 Klembów

5.

Szkoła Podstawowa w Starym
Kraszewie

6.

Szkoła Podstawowa im. Jana III
Sobieskiego w Woli
Rasztowskiej

Stary Kraszew
ul. Szkolna 5
05-205 Klembów
Wola Rasztowska
ul. Szkolna 9
05-205 Klembów

4.

żranice obwodu szkoły na:
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019
miejscowości: Dobczyn,
miejscowości: Dobczyn,
Pasek, Nowy Kraszew
Pasek, Nowy Kraszew
miejscowości: Klembów,
Michałów, Sitki, Pieńki,
Ostrówek ( ta część
miejscowości, która znajduje
się na obszarze od linii
kolejowej w stronę
Klembowa)
miejscowości: Krusze,
Roszczep
miejscowości: Krzywica,
Lipka, Tuł, Karolew,
Ostrówek
(z wyłączeniem tej części
miejscowości, która znajduje
się na obszarze od linii
kolejowej w stronę
Klembowa)
miejscowości: Stary
Kraszew, Rasztów

miejscowości: Klembów,
Michałów, Sitki, Pieńki,
Ostrówek ( ta część
miejscowości, która znajduje
się na obszarze od linii
kolejowej w stronę
Klembowa)
miejscowości: Krusze,
Roszczep
miejscowości: Krzywica,
Lipka, Tuł, Karolew,
Ostrówek
(z wyłączeniem tej części
miejscowości, która znajduje
się na obszarze od linii
kolejowej w stronę
Klembowa)
miejscowości: Stary
Kraszew, Rasztów

miejscowość - Wola
Rasztowska

miejscowość - Wola
Rasztowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr…….2017
Rady Gminy Klembów
z dnia 9 lutego 2017 r.

Projekt planu sieci prowadzonych przez Gminę Klembów publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów
od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
LP

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

1.

klasy Publicznego Gimnazjum
im. Gen. Dyw. Fr. Żymirskiego
w Klembowie prowadzone w
Szkole Podstawowej im.
Mariana Gotowca w Klembowie

Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 68
05-205 Klembów

2.

klasy Publicznego Gimnazjum
w Ostrówku prowadzone w
Szkole Podstawowej im. POW
w Ostrówku

Ostrówek
ul. Warszawska 2
05-205 Klembów

Granice obwodu szkoły na:
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2018/2019
miejscowości: Klembów,
miejscowości: Klembów,
Michałów, Sitki, Pieńki,
Michałów, Sitki, Pieńki,
Pasek, Dobczyn, Nowy
Pasek, Dobczyn, Nowy
Kraszew, Stary Kraszew,
Kraszew, Stary Kraszew,
Rasztów, Wola Rasztowska, Rasztów, Wola Rasztowska,
Roszczep, Krusze, Ostrówek Roszczep, Krusze, Ostrówek
( ta część miejscowości,
( ta część miejscowości,
która znajduje się na
która znajduje się na
obszarze od linii kolejowej w obszarze od linii kolejowej w
stronę Klembowa)
stronę Klembowa)
miejscowości: Krzywica,
miejscowości: Krzywica,
Lipka, Tuł, Karolew,
Lipka, Tuł, Karolew,
Ostrówek
Ostrówek
(z wyłączeniem tej części
(z wyłączeniem tej części
miejscowości, która znajduje miejscowości, która znajduje
się na obszarze od linii
się na obszarze od linii
kolejowej w stronę
kolejowej w stronę
Klembowa)
Klembowa)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr………..2017
Rady żminy Klembów
z dnia 9 lutego 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez żminę Klembów, a tak e granice obwodów publicznych ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez żminę Klembów, a tak e inne organy, od dnia 1 września 2019 roku.

LP

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 roku

1.

Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Dobczynie

miejscowości: Dobczyn, Pasek, Nowy Kraszew

2.

Szkoła Podstawowa im. Mariana
Gotowca w Klembowie

3.

Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Kruszu
Szkoła Podstawowa im. POW w
Ostrówku

Dobczyn
ul. Mazowiecka 67
05-205 Klembów
Klembów
ul. Gen. Fr. ymirskiego 68
05-205 Klembów
Krusze 34
05-240 Tłuszcz
Ostrówek
ul. Warszawska 2
05-205 Klembów
Stary Kraszew
ul. Szkolna 5
05-205 Klembów
Wola Rasztowska
ul. Szkolna 9
05-205 Klembów

4.

5.

Szkoła Podstawowa w Starym
Kraszewie

6.

Szkoła Podstawowa im. Jana III
Sobieskiego

miejscowości: Klembów, Michałów, Sitki, Pieńki, Ostrówek
( ta część miejscowości, która znajduje się na obszarze od
linii kolejowej w stronę Klembowa)
miejscowości: Krusze, Roszczep
miejscowości: Krzywica, Lipka, Tuł, Karolew, Ostrówek (z
wyłączeniem tej części miejscowości, która znajduje się na
obszarze od linii kolejowej w stronę Klembowa)
miejscowości: Stary Kraszew, Rasztów

miejscowość - Wola Rasztowska

