
UCHWAŁA NR 460 /2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 grudnia 2017r. 

 
 
w sprawie określenia ramowego statutu szkoły publicznej.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz.2232) w związku z art.322 ust.5 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60, 
poz.949, poz.2203) – 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. Określa się ramowy statut szkoły publicznej, stanowiący załącznik do uchwały. 
 

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia                                  
1 września 2017r. 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 
określenia ramowego statutu szkoły publicznej.  
 
 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego zgodnie z art.129 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60  
ze zm.) Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu z dniem 1 września 
2017r. przekształciło się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza                      
w Jastrowiu.  

W zakresie statutów dotychczasowych gimnazjów przekształconych w ośmioletnie 
szkoły podstawowe w rozumieniu  art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.) przepisy wymienionych ustaw nie zawierają 
bliższej regulacji prawnej, poza przepisem art.322 ust.5 ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe, w świetle którego dotychczasowe statuty dotychczasowych 
gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach. 

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu 
powinno opierać się na aktualnym dokumencie ustrojowym, jakim jest statut publicznej 
placówki oświatowej.  

W związku z powyższym zaszła konieczność określenia przez organ prowadzący 
ramowego statutu szkoły publicznej jako wzorca statutu placówki oświatowej.     
 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne                                   
i uzasadnione.  
 


