
UCHWAŁA NR XXIX/ 216/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 22 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1- 3 ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Uchwała określa :

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

2. plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ożarów a także granice obwodów 
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ożarów na okres od 1 września 2017 roku do dnia 
31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. 

 Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, a także na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Reforma edukacji pociąga za sobą konieczność dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W chwili obecnej w Gminie Ożarów funkcjonuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, w skład którego wchodzi Publiczna

Szkoła Podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

Zgodnie z art.127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe w publicznym

gimnazjum z dniem 1.09.2017 r. likwiduje się I kl. , a w latach następnych klasy dotychczasowego

gimnazjum. Dotychczasowa Szkoła Podstawowa ulegnie przekształceniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę

Podstawową. W związku z powyższym z dniem 1.09.2019 r. w skład Zespołu szkół Ogólnokształcących

wchodzić będzie Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące.

2. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła

Podstawowa w Lasocinie oraz Publiczne Przedszkole w Lasocinie.

Z dniem 1.09.2017 r. uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami

8- letniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lasocinie. W Zespole Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

funkcjonować będzie więc ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach. Z dniem 1.09.2017 r. zostanie przekształcona

z sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pisarach.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowicach. Z dniem 1.09.2017 r. zostanie przekształcona

z sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowicach.

Gmina Ożarów zapewni możliwość realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie

dzieci zamieszkałe na jej terenie.
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