
UCHWAŁA NR LVII-343-2017
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  szkoły Podstawowej w Babicach  obejmującej 
strukturę organizacyjną  część klas sześcioletniej szkoły podstawowej    w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Babicach obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2017 r.  poz. 1875 ) oraz art. 117 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)  w związku z art. 88 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Szkoły Podstawowej 
w Babicach obejmującej strukturę organizacyjną  część klas sześcioletniej szkoły podstawowej    w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Babicach  ul. Wiejska nr 68, 47 – 440 Nędza,  obejmującą strukturą organizacyjną te 
same klasy szkoły podstawowej.

2. Granicą obwodu szkoły jest sołectwo Babice dla klas  I – III

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Babicach ul. Wiejska nr 68,                                                                       
47 – 440 Nędza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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UZASADNIENIE

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa w

Babicach obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Babicach,

staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Babicach ul. Wiejska nr 68, 47 – 440 Nędza, obejmująca

strukturą organizacyjną te same klasy Szkoły Podstawowej w Babicach. Granicą obwodu szkoły w Babicach

jest sołectwo Babice dla klas I – III.

Organ stanowiący jest zobowiązany do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu należy uznać za zasadne.
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