UCHWAŁA NR XXIII/195/2017
RADY GMINY MANOWO
z dnia 27 stycznia 2017 r.
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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo, a także
granice obwodów tych szkół na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Manowo publicznych klas dotychczasowego Gimnazjum
w Manowie prowadzonych w Szkole Podstawowej w Manowie oraz granice obwodów tych klas
na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Manowo, a także granice obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Publiczne Gimnazjum w Manowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Manowie,
2) siedziba szkoły: Manowo 37A, 76-015 Manowo,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie ośmioletniej szkoły podstawowej:
2017/2018.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Manowo, a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Manowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/195/2017
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo, a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby
szkoły

Granice obwodu szkoły na:
Rok szkolny
2017/2018

Rok szkolny
2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa w
Boninie

Bonin 2, 76-009
Bonin

Bonin, Cewlino,
Kopanica,
Kostrzewa

Bonin, Cewlino,
Kopanica,
Kostrzewa

2.

Szkoła Podstawowa w
Manowie

Manowo 37A,

Manowo,
Policko,
Dęborogi,
Wyszebórz,
Gajewo, Grąpa,
Grzybnica,
Grzybniczka,
Kopanino,
Kliszno,
Mostowo,
Poniki,

Manowo, Policko,
Dęborogi,
Wyszebórz,
Gajewo, Grąpa,
Grzybnica,
Grzybniczka,
Kopanino,
Kliszno, Mostowo,
Poniki,

Rosnowo,
Lisowo,
Jagielno,
Wiewiórowo,
Wyszewo,
Zacisze

Rosnowo, Lisowo,
Jagielno,
Wiewiórowo,
Wyszewo, Zacisze

76-015 Manowo

3.

Szkoła Podstawowa im.26
Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Rosnowie

Rosnowo 34,
76-042
Rosnowo
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/195/2017
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Manowo publicznych klas dotychczasowego Gimnazjum w
Manowie prowadzonych w Szkole Podstawowej w Manowie oraz granice obwodów tych klas na
okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

1.

Klasy
dotychczasoweg
o gimnazjum

Klasy
dotychczasowego
Gimnazjum w
Manowie
prowadzone w
Szkole
Podstawowej w
Manowie

Adres siedziby
szkoły

Manowo 37A,
76-015 Manowo

Granice obwodu klas dotychczasowego
gimnazjum na
Rok szkolny
2017/2018

Rok szkolny
2018/2019

Bonin, Cewlino,
Kopanica,
Kostrzewa,
Manowo, Policko,
Dęborogi,
Wyszebórz, Gajewo,
Grąpa, Grzybnica,
Grzybniczka,
Kopanino, Kliszno,
Mostowo, Poniki,
Rosnowo, Lisowo,
Jagielno,
Wiewiórowo,
Wyszewo, Zacisze.

Bonin, Cewlino,
Kopanica, Kostrzewa,
Manowo, Policko,
Dęborogi, Wyszebórz,
Gajewo, Grąpa,
Grzybnica,
Grzybniczka,
Kopanino, Kliszno,
Mostowo, Poniki,
Rosnowo, Lisowo,
Jagielno, Wiewiórowo,
Wyszewo, Zacisze.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/195/2017
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Manowo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Manowo od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Projekt granic obwodu
szkoły od dnia 1 września
2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa w Boninie

Bonin 2, 76-009 Bonin

Bonin, Cewlino, Kopanica,
Kostrzewa

2.

Szkoła Podstawowa w Manowie

Manowo 37A,

Manowo, Policko, Dęborogi,
Wyszebórz, Gajewo, Grąpa,
Grzybnica, Grzybniczka,
Kopanino, Kliszno,
Mostowo, Poniki

76-015 Manowo

3.

Szkoła Podstawowa im.26 Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego w
Rosnowie

Rosnowo 34,
76-042 Rosnowo

Rosnowo, Lisowo, Jagielno,
Wiewiórowo, Wyszewo,
Zacisze
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Uzasadnienie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60) wprowadza nowy ustrój szkolny. Zgodnie z jej przepisami m.in. z dniem 1 września 2017 r.
tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe". Z tym
samym dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum (zob. art. 116, 127 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe).
Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotychczasowe gimnazjum można: 1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, a rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną w ten
sposób może nastąpić z dniem 1 września 2017 r. Zgodnie z art. 129 ust. 8 w/w ustawy w roku szkolnym
odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum w
szkołę podstawową, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas
zgodnie z art. 127 ustawy. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla tych klas
dotychczasowego gimnazjum zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego publicznego
gimnazjum (art. 129 ust. 11 ustawy). W wyniku przekształcenia, o którym mowa powyżej, powstaje
ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej. Zgodnie z art. 130 ust. 1 i 2 w/w
ustawy pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej z
przekształcenia gimnazjum przeprowadza się co do zasady na rok szkolny 2019/2020, jednak jednostka
samorządu terytorialnego prowadząca tę szkołę, może postanowić o przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego do I klasy odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.
W Gminie Manowo funkcjonuje jedno Gimnazjum w Manowie. Zgodnie z niniejszą uchwałą planuje się
jego przekształcenie w Szkołę Podstawową w Manowie. W tej szkole będą też prowadzone klasy
dotychczasowego Gimnazjum w Manowie aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy
Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Dla tych klas dotychczasowego gimnazjum zachowuje się
obwód ustalony dla dotychczasowego Gimnazjum w Manowie.
Zgodnie z art. 206 ust. 1 - 4 ustawy Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe. W uchwale należy w zależności od sytuacji określić się m.in.:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów
publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z
zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne
organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i
branżowych szkołach I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z
zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne
organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe,
prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, określony zgodnie z art. 129 ust.
2,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;

5

4) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających
siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe oraz planu sieci
publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów dla dorosłych
prowadzonych w szkołach podstawowych dla dorosłych i publicznych liceach ogólnokształcących dla
dorosłych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
W uchwale wskazuje się adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Niniejszą uchwałę należy przekazać właściwemu kuratorowi oświaty. Następnie zgodnie z art. 210
ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe - Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.
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