
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uczniom obecnej klasy VI ....... Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie wskazuje 
się, od roku szkolnego 2019/2020, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie – powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. 
Szarych Szeregów w Namysłowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) organ stanowiący jst może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły
podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII,
w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023, w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia
gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.

W związku z powyższym w dniu 05.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Namysłowie, w którym uczestniczyli również dyrektorzy szkół podstawowych w Namysłowie
Nr 1,2,3 i 4. Przedmiotem obrad Komisji był temat zmiany obwodów Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Nr 3 w Namysłowie oraz wypracowanie systemu przenoszenie klas VI – celem zapewnienia pełnej struktury
organizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Namysłowie. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu jednogłośnie ustalili, iż w roku szkolnym 2019/2020 ze szkół podstawowych Nr 3 i Nr 4 powinna zostać
przeniesiona połowa klas VI. Przedstawione stanowisko jest w pełni akceptowane przez dyrektorów szkół
podstawowych obecnych na posiedzeniu Komisji. Ponadto wybór przedmiotowych klas powinien odbyć się
w drodze losowania podczas obrad Rady Miejskiej w Namysłowie – na sesji, kiedy będzie rozpatrywany projekt
przedmiotowej uchwały.

Niniejszy projekt uchwały przedstawia się w związku z decyzjami Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Projektodawca: Burmistrz
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