
Uchwała Nr XXXVI/204/2017 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 29 listopada 2017r.  

 
 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie                
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rozdrażewie. 

 
 
 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. 191 w związku z art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze 

zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje 

§ 1. 

1. Stwierdza się przekształcenie, z dniem 1 września 2017 r., Zespołu Szkół Publicznych                    

w Rozdrażewie, w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa                       

z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową                    

w Rozdrażewie.  

2. Szkole Podstawowej w Rozdrażewie organizacyjnie podporządkowane są następujące 

szkoły filialne z klasami I-III oraz oddziały przedszkolne w następujących 

miejscowościach: 

- Szkoła Filialna w Dzielicach z oddziałem przedszkolnym, 

- Szkoła Filialna w Grębowie z oddziałem przedszkolnym, 

- Szkoła Filialna w Dąbrowie z oddziałem przedszkolnym, 

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.  

         § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew  

 § 3. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew Nr XXXV/201/2017 z dnia 14 listopada 2017r.   
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie                
w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rozdrażewie (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 7526). 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

        Przewodniczący Rady Gminy 
        Artur Jakubek  
 



  
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół 

Publicznych w Rozdrażewie staje się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi, natomiast szkoły filialne podporządkowane organizacyjnie dotychczasowej 

sześcioletniej szkole podstawowej z dniem 1 września 2017 r. stają się szkołami filialnymi 

podporządkowanymi organizacyjne ośmioletniej szkole podstawowej. W związku                            

z powyższym organ prowadzący stwierdza jego przekształcenie w drodze uchwały 

w terminie do 30 listopada 2017 roku.  

Uchwała ta jednocześnie stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej  

w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Oświatowe.  

Mając na uwadze powyższe wymogi wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym 

brzmieniu.  

 

      Wójt Gminy  

       Mariusz Dymarski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


