PROJEKT

UCHWAŁA NR …........................
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA …..............................
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III
i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniom
niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym
2019/2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 1, 3, 4, 6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.)
Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:
§ 1. Wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:
1) od klasy IV do VIII uczniom oddziałów klasy III b Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu
w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Lublińcu, powstałej
po przekształceniu Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu,
2) od klasy VII do VIII uczniom oddziałów klasy VI c i VI e Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr2 w Lublińcu powstałej
po przekształceniu Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu,
4) od klasy VII do VIII uczniom oddziałów klasy VI a i VI d Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublińcu, powstałej
po przekształceniu Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W związku z trwającą reformą oświaty, wskutek której w 2017r. Gimnazjum Nr 1
i Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu przekształcone zostało odpowiednio w Szkołę Podstawową Nr 4
i Szkołę Podstawową Nr 2 o niepełnej strukturze organizacyjnej, istnieje konieczność organizacji
szkół o pełnej strukturze tj. szkół posiadających klasy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII. Realizację
niniejszego zadania umożliwił ustawodawca w art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, który mówi, że jeżeli w szkole podstawowej
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały
klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową
może wskazać niektórym oddziałom tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy
IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej
z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. Organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może również wskazać oddziałom klasy VI szkoły podstawowej
prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII,
w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej
z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. Korzystając z niniejszego przepisu
organ stanowiący Gminy Lubliniec w 2017 i 2018 roku dokonał przeniesienia niektórych oddziałów
klas III i VI do nowo powstałych szkół podstawowych. Aby proces reformy oświatowej w Gminie
Lubliniec mógł przebiegać sprawnie, koniecznym jest przeniesienie w 2019 roku po raz kolejny
oddziałów przedmiotowych klas. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Lublińca wystąpił
do dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 o przedłożenie pisemnej informacji, wskazującej
oddziały klas III i VI do przeniesienia. Rozwiązanie wskazania oddziałów do przeniesienia przez
dyrektora placówki podyktowane zostało przez Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty
w Częstochowie na wspólnym spotkaniu przedstawicieli organu nadzoru, przedstawicieli organu
prowadzącego, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów, zorganizowanym przez Urząd
Miejski w Lublińcu w styczniu 2017r. Pani Dyrektor uzasadniła swą tezę bezsprzecznym faktem,
że dyrektor szkoły posiada najlepszą i największą wiedzę o środowisku swoich uczniów
i ich rodziców. Stosując powyższą zasadę, w przedłożonym projekcie uchwały znalazły się oddziały
klas III i VI wskazane przez dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3, którzy jako kryterium
podjętej decyzji przyjęli bliskość zamieszkania ucznia w stosunku do siedziby Szkoły Podstawowej
Nr 2 i Nr 4. Nadmienić należy, że kryterium bliskiej lokalizacji szkoły wobec miejsca zamieszkania
ucznia, stanowiło jedno z głównych założeń wdrażanej reformy oświaty. Podjęcie niniejszej
uchwały oznacza prawne i faktyczne spełnienie obowiązku szkolnego we wskazanej placówce.

