
UCHWAŁA NR XII/139/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zakończenia działalności Gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa 
Wieś Lęborska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60.z późn. zm.)

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum w:

1) Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej,

2) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu,

3) Szkole Podstawowej im "Leśników Polskich" w Leśnicach,

4) Szkole Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Przewodniczącego Rady 
Gminy

Katarzyna Frankowska-
Kręcisz
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/139/19
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 28 października 2019 roku

Przedmiotem uchwały jest dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska do nowego ustroju szkolnego

1.Przedstawienie istniejącego stanu:

Obecnie plan sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś
Lęborska uregulowana jest przez uchwałę nr XLII/317/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia
20 września 2013 roku w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Lęborska.

Gmina Nowa Wieś Lęborska jest organem prowadzącym dla 5 Zespołów Szkół. Sieć szkół
podstawowych i gimnazjów przedstawia się następująco:

1.ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ:

- Szkoła podstawowa z odziałem „0”; (dwa oddziały dzieci 5 i 6 letnie)

- Gimnazjum;

2.ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁEBIENIU:

- Szkoła podstawowa;

- Gimnazjum;

- Przedszkole (w tym odział „0”);

3.ZESPÓŁ SZKÓŁ W GARCZEGORZU:

- Szkoła podstawowa z odziałem „0” (dzieci 5 i 6 letnie)

- Przedszkole w Garczegorzu;

- Odział „0” w Krępie Kaszubskiej;

- Odział „0” w Janowicach;

4.ZESPÓŁ SZKÓŁ W LEŚNICACH:

- Szkoła podstawowa wraz z oddziałem „0” w Leśnicach;

- Gimnazjum;

5.ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDKOWICACH:

- Szkoła podstawowa wraz z oddziałem „0” w Redkowicach;

- Gimnazjum;

2.Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:

W wyniku reformy ustroju szkolnego, zapoczątkowanej 1 września 2017 roku, rok szkolny 2018/2019
jest ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów, ponieważ ulegają one likwidacji poprzez wygaszanie.
Obowiązkiem organu prowadzącego dotychczasowego gimnazjum jest stwierdzenie w drodze uchwały do
30 listopada 2019 roku zakończenie jego działalności.

3.Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 roku dotychczasową
sześcioletnią szkołę podstawową zastąpiła ośmioletnia szkoła podstawowa, uczniowie klas I–VI
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej
szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 ww. ustawy
z dniem 1 września 2017 r. likwidacji uległa klasa I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego
gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzono postępowania rekrutacyjnego do klasy
I dotychczasowego gimnazjum.
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4.Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych:

W Gminie Nowa Wieś Lęborska nie przewiduje się skutków społecznych
i gospodarczych podjęcia niniejszej uchwały. Ośmioletnie szkoły podstawowe funkcjonują w budynkach
dotychczasowych zespołów szkół. W jednym przypadku, Zespół Szkół
w Garczegorzu został przekształcony z 6-letniej w 8-letnią szkołę podstawową. Obwody szkół pozostały
w niezmienionej formie.

5.Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:

Nie dotyczy.

6.Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:

Nie dotyczy.
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