UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie projektu zmiany uchwały, 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz.1875) oraz art.212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Wągrowcu, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/202/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadza się następującą
zmianę:
1) w § 5 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:
„3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
Wągrowiec, ul. Św. Wojciecha 20.”;
2) w § 1 pkt 1 zmienia się załącznik nr 1 do uchwały pod nazwą „ Plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec, a także granice obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.” Zmiana polega na tym, że w kolumnie 3, rubryce nr 4 dodaje się pkt 2,
o następującym brzmieniu:
„2) 62-100 Wągrowiec ul. Św. Wojciecha 20.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy miejskiej Wągrowiec
i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r. poz.949.
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Uzasadnienie
Z podjęciem przedmiotowej uchwały wiąże się konieczność zastosowania procedury określonej w art. 206210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, co oznacza
obowiązek zasięgnięcia opinii związków zawodowych, uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty oraz
podjęcia przez radę uchwały w sprawie zmiany uchwały dostosowującej.
Zmiana uchwały Nr XXX/202/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego polegająca na tym,
że w załączniku nr 1 w kolumnie Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w rubryce Lp.4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie wprowadza się punktu 2 o treści: 62-100 Wągrowiec ul. Św. Wojciecha 20 spowodowany
jest organizacją pracy szkoły w systemie dwuzmianowym.
Wprowadzenie dodatkowej
lokalizacji
prowadzenia
zajęć dydaktycznych
wychowawczych
i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej nr 4 spowoduje to, że szkoła będzie mogła pracować
w systemie jednozmianowym.
Proponowana lokalizacja ul. Św. Wojciecha 20 to budynek Szkoły Podstawowej nr 1 powstałej
w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu. Szkoła nr 1 dysponuje 37 salami dydaktycznymi
dwoma salami komputerowymi, pracowniami przedmiotowymi i halą sportową. W roku szkolnym 2017/2018
w szkole zorganizowanych jest 21 oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowanych jest 15 oddziałów,
co oznacza, że budynek szkoły nie jest w pełni wykorzystany.
Szkoła Podstawowa nr 4 oddalona jest około 600 m od budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
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