
WSTĘP
Reforma  Oświaty  została  przygotowana  i  wprowadzona  przez  obecny  Rząd  RP  a
poszczególne  samorządy  tj  gminy  powiaty  i  województwa  zobowiązane  zostały  do  jej
przeprowadzenia. Aby podjąć właściwą decyzję niezbędne jest przeanalizowanie możliwych
wariantów realizacji tej reformy w naszej Gminie

Podstawa Prawna
Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia
2016 r. 
Rada  Gminy  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  projektu  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale tej  muszą zostać
określone następujące elementy:

1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
2. granice obwodów publicznych szkół podstawowych
3. plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów 
4. granice  obwodów  dotychczasowych  publicznych  gimnazjów  prowadzony  przez

gminę
5. warunki  przekształcenia  dotychczasowych  gimnazjów  w  ośmioletnią  szkołę

podstawową tj: 
1) dzień rozpoczęcia działalności  przez ośmioletnią szkołę podstawową (może to być 1
września 2017 lub 1 września 2018 lub 1 września 2019 )
2)  rok  szkolny,  w  którym  rozpoczyna  się  kształcenie  w  klasie  I  ośmioletniej  szkoły
podstawowej 2019/2020 (można wskazać rok 2017/2018 lub 2018/2019 jeśli szkoła będzie
dostosowana do nauki dzieci najmłodszych)
lub 

5. warunki włączenia dotychczasowego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły
podstawowej prowadzonej przez gminę tj.:

1) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową 
2) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej 
3)  dzień  zakończenia  działalności  gimnazjum (   tj  31  sierpnia  roku,  w  którym
następuje  włączenie  dotychczasowego  gimnazjum  do  ośmioletniej  szkoły
podstawowej

6. adresy  siedzib  szkół  oraz  adresy  innych  lokalizacji  prowadzenia  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

7.  może  obejmować  również  zmianę  uchwały  o  sieci  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych  w  zakresie     oddziałów  przedszkolnych   w  szkołach
podstawowych..

Podejmując  powyższą  uchwałę  organ  stanowiący  musi  dążyć  do  tego  aby  ośmioletnie
szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej , które funkcjonują w
jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
 Projekt uchwały przesyła się do zaopiniowania Kuratorowi oświaty, który w ciągu 21 dni
wydaje opinie dot. oceny zgodności uchwały z prawem oraz ocenę możliwości zapewnienia
przez  jednostkę  realizacji  obowiązku  szkolnego  i  nauki.  Opinia   kuratora  jest  wiążąca.
Uchwałę opiniują również związki zawodowe.
Po uzyskaniu pozytywnej  opinii  kuratora   rada gminy w terminie do 31 marca 2017 r.
podejmuje  uchwałę  w sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych i  gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.



Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  Oświatowe  zakładają  kilka  wariantów
przekształcenia  gimnazjów  .  W  naszej  gminie   będą  możliwe  do  przeprowadzenia
następujące  warianty :

WARIANT  
włączenia  dotychczasowego  Publicznego  Gimnazjum  w  Drużbicach  z  siedzibą  w
Rasach w struktury publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej w ZSP w  Drużbicach.
Zajęcia prowadzone będą w dwóch budynkach  - Drużbice 15 i Rasy 27

W roku szkolnym 2017/2018 II i III klasa Gimnazjum w Rasach funkcjonować będzie w
ramach Szkoły Podstawowej  w Drużbicach a zajęcia szkolne odbywać się będą w Rasach
(tak jak do tej pory).  Granice obwodów dla klas gimnazjalnych nie zmieniają się .
Edukacja dzieci młodszych odbywać się będzie  ZSP w Drużbicach  a dzieci starszych( np.
klasa VII) w budynku w Rasach. Granice obwodów dla szkoły podstawowej nie zmieniają
się.

Projekt uchwały – załącznik nr 1

WARIANT
przekształcenie obecnego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową 

Rozwiązanie nr 1
Szkoła Podstawowa w Rasach rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2019 r. i w roku
szkolnym 2019/2020  rozpocznie  się  kształcenie   w  klasie  I.  Powstanie  wówczas  pełna
szkoła , dla której należy określić obwód. W okresie przejściowym w budynku w Rasach
funkcjonuje   Gimnazjum. Lata 2017/2018 i 2018/2019 są okresem przygotowania szkoły
do przyjęcia dzieci od klasy 0 do VIII.
2017/2018 klasa II gimnazjum (dwa oddziały) , klasa III gimnazjum (dwa oddziały)
2018/2019  klasa III gimnazjum (dwa oddziały)
2019/2020 klasy 0 do VIII ( pełna szkoła podstawowa)

Projekt uchwały – Załącznik nr 2  

Rozwiązanie nr 2 
Szkoła Podstawowa w Rasach rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. a  w roku
szkolnym 2019/2020 rozpocznie się kształcenie  w klasie I. 
W roku szkolnym 2017/2018 II i III klasa Gimnazjum w Rasach funkcjonować będzie w
ramach Szkoły Podstawowej  w Rasach a zajęcia szkolne odbywać się będą w Rasach (tak
jak do tej pory).  
Granice obwodów dla klas gimnazjalnych nie zmieniają się .

Istnieje możliwość, aby w  Szkole Podstawowej w Rasach w  roku szkolnym 2017/2018
funkcjonował oddział  klasy VII.  Będzie to dotyczyło uczniów obecnych klas  VI Szkoły
Podstawowej w Drużbicach.  O tym, która obecnych klas VI będzie przeniesione ze Szkoły
Podstawowej w Drużbicach do Szkoły Podstawowej w  Rasach  może zdecydować Rada
Gminy Drużbice (art. 2015 ust.1 Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo Oświatowe z
dnia 14 grudnia 2016 r.) lub rodzic składając wniosek o przyjęcie ucznia obecnej klasy VI
do Szkoły Podstawowej w Rasach w terminie określonym przez Wójta Gminy Drużbice.
(art. 205 ust. 2 Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016
r.)
Jednocześnie  lata 2017/2018 i 2018/2019 są okresem przygotowania szkoły do przyjęcia
dzieci od klasy 0 do VIII  w roku szkolnym 2019/2020. Powstanie wówczas pełna szkoła ,
dla której należy określić obwód.  

2017/2018 klasa II gimnazjum (dwa oddziały) , klasa III gimnazjum (dwa oddziały), i



klasa VII szkoły podstawowej
2018/2019  klasa III gimnazjum (dwa oddziały), VIII szkoły podstawowej
2019/2020 klasy 0 do VIII (pełna szkoła podstawowa)

Projekt uchwały załącznik nr 3

Rada  Gminy  Drużbice  może  również  ustalić  termin  rozpoczęcia  działalności  szkoły
Podstawowej w Rasach na  dzień 1 września 2018 r. oraz określić rok szkolny 2017/2018
albo 2018/2019 jako rok szkolny w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I .

W każdym  WARIANCIE  sześcioletnia   Szkoła  Podstawowa  w  Wadlewie  staje  się
ośmioletnią Szkołą Podstawową  w Wadlewie, dla której należy określić obwód.

Należy dokładnie przeanalizować obwody dla Szkoły Podstawowej w Rasach i Szkoły
Podstawowej w Drużbicach od roku szkolnego 2019/2020
Do Urzędu Gminy Drużbice wpłynęły pisma mieszkańców z miejscowości : Hucisko, Stoki,
Rożniatowice , Wola Rożniatowska, Bukowie Dolne, Kącik, Nowa Wieś z informacją iż
chcą należeć do obwodu Szkoły Podstawowej w Drużbicach
Do Urzędu Gminy Drużbice nie wpłynęły pisma mieszkańców tych miejscowości, o tym że
chcą należeć do obwodu Szkoły Podstawowej w Rasach.

Pierwsze spotkanie na temat Reformy Oświaty  Wójt Gminy zorganizowała w wakacje 2016
r.. Następnie Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego spotykała się wielokrotnie
w  celu  wypracowania  stanowiska  dotyczącego  zreformowania  naszych  szkół  i
przedstawienia  tego  stanowiska  Wójtowi  Gminy  Drużbice  zgodnie  z  ustaleniami.  W
związku z tym, że Wójt Gminy nie otrzymała żadnego stanowiska, w dniu 2 lutego 2017 r.
przedłożyła 3 projekty uchwał tj. 3 rozwiązania  przedstawione w załączeniu do niniejszego
materiału. Wójt Gminy podtrzymuje swoje Stanowisko, które przedstawiła na zebraniu z
rodzicami w ZSP w Drużbicach w dniu 27 stycznia 2017 r. 


