
UCHWAŁA NR XXIII/166/2017
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie 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, 1579, 1948) oraz art. 210 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)  Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

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

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Lubrza klas dotychczasowego publicznego gimnazjum 
prowadzonego w szkole podstawowej oraz granice obwodów dotychczasowego publicznego gimnazjum 
prowadzonego przez Gminę Lubrza na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2017r. traci moc uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 
29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z 2011r. Nr 154, poz. 1974).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/2017

Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza, a także inne organy, 

na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Granice obwodu szkoły na:
Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 

szkoły rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1. Szkoła 
Podstawowa
w Lubrzy

ul. Szkolna 22
48-231 Lubrza

Jasiona, Laskowice, 
Lubrza, Nowy 
Browiniec, Olszynka, 
Prężynka z przysiółkiem 
Dobroszewice, Słoków

Jasiona, Laskowice, 
Lubrza, Nowy 
Browiniec, Olszynka, 
Prężynka
z przysiółkiem 
Dobroszewice, Słoków

2. Niepubliczna 
Szkoła 
Podstawowa
w Dytmarowie

Dytmarów 1a/1
48-231 Lubrza

Dytmarów, 
Krzyżkowice, 
Skrzypiec, Trzebina

Dytmarów, 
Krzyżkowice, 
Skrzypiec, Trzebina
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/2017

Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Lubrza klas dotychczasowego publicznego gimnazjum 
oraz granice obwodów klas dotychczasowego gimnazjum

od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Granice obwodu szkoły na
Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 

szkoły rok szkolny 
2017/2018

rok szkolny 
2018/2019

1.

Klasy Publicznego 
Gimnazjum
w Lubrzy,  prowadzone 
w Szkole Podstawowej
w Lubrzy

ul. Szkolna 22
48-231 Lubrza

Dytmarów, Jasiona, 
Krzyżkowice, 
Laskowice, Lubrza, 
Nowy Browiniec, 
Olszynka, Prężynka
z przysiółkiem 
Dobroszewice, 
Skrzypiec, Słoków, 
Trzebina.

Dytmarów, Jasiona, 
Krzyżkowice, 
Laskowice, Lubrza, 
Nowy Browiniec, 
Olszynka, Prężynka 
z przysiółkiem 
Dobroszewice, 
Skrzypiec, Słoków, 
Trzebina.
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UZASADNIENIE

W związku z uchwaleniem przez sejm RP przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) należy dostosować plan sieci szkół podstawowych, gimnazjum funkcjonujących
na terenie Gminy Lubrza do nowego ustroju szkolnego.

Zaproponowany plan sieci szkół podstawowych dotyczy przekształcenia zgodnie z art. 191 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) obecnego Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy w ośmioletnią szkołę
podstawową z klasami dotychczasowego gimnazjum.

Stowarzyszenie prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dytmarowie wystąpiło
z wnioskiem o przekształcenie sześcioklasowej szkoły podstawowej w szkołę ośmioklasową
od dnia 01 września 2017r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie o uprawnieniach szkoły
publicznej posiada obwód.

Od 1 września 2017 roku zapewnia się wszystkim uczniom edukację w przekształconych szkołach
podstawowych. We wszystkich szkołach podstawowych utrzymuje się istniejące obwody, zapewniając
dowóz uczniów do tych szkół. W oczekiwaniu na dowóz uczniom zapewnia się pobyt w świetlicach
szkolnych.

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego
są podejmowane w dwustopniowej procedurze. Zgodnie z art. 206 ww. ustawy organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego był zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i przedłożenia jej kuratorowi oświaty w celu
uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych
w projekcie uchwały oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Przedmiotową uchwałę Rada Gminy podjęła na sesji w dniu 24.02.2017r. i przesłała
do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

W dniu 22 marca 2017r. wpłynęła pozytywna opinia Opolskiego Kuratora Oświaty
i jest wiążąca dla Gminy Lubrza.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 210 ww. ustawy, do dnia 31 marca 2017r., podejmuje
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego na rok szkolny od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019.

Uchwała uwzględnia ustawowe wytyczne mające na celu zabezpieczenie wymagań
związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej – ustalając sieć szkół gmina powinna dążyć
do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy
I–VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku.
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