
UCHWAŁA NR 370/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 21 lutego 2017r. 

 
 

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 (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art.206 ust.1,2 3 i 4 ustawy  z  dnia                       
14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60)- 
        
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 
§1. Uchwała określa:  

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

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznych gimnazjów                 
oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów 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 i Miasto Jastrowie, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie, od dnia                           
1 września 2019r.,  który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

 
       §2. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu przekształca się                             

w ośmioletnią szkołę podstawową: 
1) nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu, 
2) siedziba szkoły: 64-915 Jastrowie ul. Kilińszczaków 18, 
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r., 
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 

 
§3. Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Jastrowiu 

przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:  
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr  2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, 
2) siedziba: 64-915 Jastrowie, ul. Al. Wolności 1, 
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r., 
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 

 
§4. Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego z siedzibą w Brzeźnicy 

przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową: 
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy, 
2) siedziba: Brzeźnica 61; 64-915 Jastrowie,  
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r., 
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 



§5. Szkołę Filialną w Samborsku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego w Brzeźnicy  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z siedzibą               
w Samborsku  przekształca  się w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej obejmującej                 
klasy I-IV ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy: 

1) nazwa szkoły: Szkoła Filialna w Samborsku Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego w Brzeźnicy 

2) siedziba: Samborsko 41, 
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r., 
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 

  
§6. Zespół Szkół Samorządowych z siedzibą w Sypniewie przekształca się                           

w ośmioletnią szkołę podstawową:  
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie, 
2) siedziba: Sypniewo ul. Szkolna 1, 64-915 Jastrowie,  
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r., 
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 

 
§7. Publiczne Gimnazjum  z siedzibą w Sypniewie włącza się do Szkoły Podstawowej                    

im. por. Tadeusza Janeczko z siedzibą w Sypniewie na następujących  warunkach: 
1) Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie rozpocznie działalność  
      z dniem 1 września 2017r. 
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie 
      rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. 
3) Publiczne Gimnazjum w Sypniewie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017r. 

 
           §8. W uchwale Nr 111/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2004r.                 
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznych 
przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza                              
się następujące zmiany: 

1) §4 otrzymuje brzmienie:   
„Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy 
  obejmuje miejscowości: Brzeźnica, Brzeźnica – Kolonia, Budy, Budy - Folwark”, 

2) §5 otrzymuje brzmienie: 
„Oddział przedszkolny Szkoły Filialnej w Samborsku Szkoły Podstawowej 
  im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy obejmuje miejscowość Samborsko”.   

 
           §9.  Uchwała   podlega    podaniu   do   publicznej   wiadomości    poprzez                                           
umieszczenie  jej   na   tablicy   ogłoszeń   w   siedzibie  Urzędu  Gminy  i  Miasta    Jastrowie                          
ul. Żymierskiego 79;  64-915 Jastrowie, a także  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  
Gminy i Miasta Jastrowie. 

         
§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.   

 
§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 370/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r.                  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  na terenie gminy                         
i miasta Jastrowie  w związku  z nowym ustrojem szkolnym. 
 
 
 Podjęcie niniejszej uchwały wynika z reformy edukacji wprowadzonej ustawą z dnia  
14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 
poz.60). 
 Uchwała ta umożliwi określenie sieci szkół podstawowych i gimnazjów w okresie 
przejściowym oraz przyjęcie projektu sieci szkół podstawowych dostosowujących kształt tej 
sieci do założeń przyjętych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017r. poz.59). 
 Główne zmiany dotyczące Gminy i Miasta Jastrowie zasadzają się na wprowadzeniu  
ośmioletnich szkół podstawowych w miejsce dotychczasowych sześcioletnich szkół 
podstawowych i gimnazjów. Z dniem 31 sierpnia 2017r. zakończy działalność Publiczne 
Gimnazjum w Sypniewie natomiast z dniem 31 sierpnia 2019r.  działalność zakończy 
Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu. 
 Podjęcie tej uchwały umożliwi sprawne przeprowadzenie trybu opiniodawczego  
tj. przekazanie uchwały Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu   
oraz branżowym organizacjom związków zawodowych. 
 
 Reasumując podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. 
 

 
 
                                                                                        


