
UCHWAŁA NR 52/VIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. 

Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy 
Łyczkowskiej w Ostojowie z siedzibą w Ostojowie 16, 26-130 Suchedniów, stała się ośmioletnią Samorządową 
Szkołą Podstawową im. Wandy Łyczkowskiej  w Ostojowie z siedzibą w Ostojowie 16, 26-130 Suchedniów.

§ 2. 

Obwód Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie obejmuje ulice: Jasna, 
Koszykowa, Kielecka (od ulicy Topolowej), Kwiatowa, Miła, Nowa, Polna, Sokolica, Spacerowa, Świerkowa, 
Topolowa, Wrzosowa, Żeromskiego oraz sołectwo Ostojów i sołectwo Krzyżka.

§ 3. 

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej 
w Ostojowie.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca                                                            
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 wrześnią 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła
podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949). Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia
30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.
Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy –
Prawo oświatowe.

W ww. przypadku nie dochodzi do likwidacji istniejącej jednostki budżetowej, ale do zmiany jej formy
organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Z dniem 1 września uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej stają się uczniami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu 1 września
2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klasy VII, a od 1 września
2018 r. będą oni pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za zasadne.
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