
PROJEKT

UCHWAŁA NR .......................

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ……....…2021 r.

w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego

w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 205

ust. 1 i ut.3, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.Uczniom  klasy  IIIc,  realizującym  obowiązek szkolny  w  roku  szkolnym

2020/2021  w Szkole  Podstawowej  Nr  1  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego

w Izbicy  Kujawskiej,  ul. Tymieniecka 1,  wskazuje  się  miejsce  realizacji

obowiązku szkolnego od klasy IV do klasy VIII, w latach szkolnych 2021/2022 -

2025/2026,  w  Szkole  Podstawowej  Nr 2  im. Gen. Augustyna  Słubickiego

w Izbicy  Kujawskiej,  ul.  Nowomiejska  3, powstałej  z przekształcenia

Gimnazjum im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

§ 2.Przeniesienie  uczniów  oddziału,  o  którym  mowa  w §  1,  następuje  z  dniem

1 września 2021 roku.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

     BURMISTRZ            

Marek Dorabiała



Uzasadnienie do uchwały Nr ......../..…/21

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

z dnia ……………………..

Zgodnie  z  przepisami  wprowadzającymi  z  dniem  1  września  2017  r.  reformę

systemu oświaty, Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej podjęła w dniu 30 marca 2017

roku uchwałę Nr XXX/183/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

i gimnazjów,  prowadzonych  przez  Gminę  Izbica  Kujawska,  do  nowego  ustroju

szkolnego. W uchwale określono następujący  plan sieci publicznych ośmioletnich

szkół podstawowych:

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

3.Szkoła Podstawowa im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie.

Celem zapewnienia właściwych warunków nauki, biorąc pod uwagę bazę lokalową

oraz  prognozę  demograficzną  podjęto  decyzję,  że  SP  Nr  1  i  SP  Nr 2  w Izbicy

Kujawskiej będą ośmioklasowymi szkołami podstawowymi.

W ramach dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

szkolnego,  po  analizie warunków  w  szkołach,  uwzględnieniu  uwag  i  opinii

rodziców  oraz  nauczycieli  i  dyrektorów  szkół,  w  roku  szkolnym  2017/2018

przeniesiono klasę IIIa i klasy VIa i VIb, w roku szkolnym 2018/2019 przeniesiono

klasę  IIIc i klasy VIa i VIb,  w roku szkolnym 2019/2020 przeniesiono klasę  IIIb

i klasy VIb i VIc, w roku szkolnym 2020/2021 przeniesiono klasę IIIc, ze Szkoły

Podstawowej  Nr 1 w Izbicy Kujawskiej  do Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Izbicy

Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

Ustawa  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U.  z 2017  r.

poz. 60 z późn.  zm.)  dopuszcza  możliwość  przeniesienia  uczniów  do szkoły

podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

Uwzględniając utworzoną  sieć szkół  podstawowych,  prowadzonych  przez Gminę

Izbica  Kujawska,  dostosowaną  do  nowego  ustroju  szkolnego,  proponuje  się

przeniesienie,  od  1 września  2021  roku  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w Izbicy

Kujawskiej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej klasę IIIc.

Przeniesienie  uczniów  w/w klasy  było  konsultowane  na  zebraniach  z  rodzicami

uczniów tych klas.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


