UCHWAŁA NR 147/XX/2017
RADY GMINY W ROGOWIE
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Rogów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
§ 2. . Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Rogów a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogów,
a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, z siedzibą w Rogowie, ul. Szkolna 4.
Granice obwodu szkoły obejmują miejscowości: Rogów, Rogów – Parcela, Rogów Wieś, Jasień, Józefów,
Marianów Rogowski, Mroga Dolna, Olsza, Popień, Romanówek nr 1-13.
2) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym, z siedzibą w Przyłęku
Dużym 49, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”. Granice obwodu szkoły
obejmują miejscowości: Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Kobylin, Kotulin, Stefanów oraz Zacywilki.
3) Szkoła Podstawowa w Wągrach, z siedzibą w Wągrach 87, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Wągrach. Granice obwodu szkoły obejmują miejscowości: Nowe Wągry, Wągry,
Romanówek nr 14-31.
§ 3. Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Rogów klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkole podstawowej oraz następujące granice obwodów klas
dotychczasowych gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Rogów na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) klasy dotychczasowego Gimnazjum w Rogowie prowadzone w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Rogowie, z siedzibą w Rogowie, ul. Szkolna 4.
2) granice obwodu klas dotychczasowego Gimnazjum w Rogowie prowadzonych w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, z siedzibą w Rogowie, ul. Szkolna 4 obejmuje: teren Gminy
Rogów.
§ 4. Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Rogów, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rogów, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, z siedzibą w Rogowie, ul. Szkolna 4.
Granice obwodu szkoły obejmują miejscowości: Rogów, Rogów – Parcela, Rogów Wieś, Jasień, Józefów,
Marianów Rogowski, Mroga Dolna, Olsza, Popień, Romanówek nr 1-13.
2) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym, z siedzibą w Przyłęku
Dużym 49, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”. Granice obwodu szkoły
obejmują miejscowości: Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Kobylin, Kotulin, Stefanów oraz Zacywilki.
3) Szkoła Podstawowa w Wągrach, z siedzibą w Wągrach 87, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Wągrach. Granice obwodu szkoły obejmują miejscowości: Nowe Wągry, Wągry,
Romanówek nr 14-31.
§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, a także na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Rogów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie
Robert Góra
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Uzasadnienie
Nowy ustrój szkolny wprowadzony ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) wiąże się z koniecznością dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowych
rozwiązań. Obowiązki rad gmin w tym zakresie zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
Dotychczasowa sieć szkół na terenie gminy Rogów zapewniała właściwy dostęp uczniów do publicznych
szkół. W związku z tym niniejszy projekt uchwały zakłada zachowanie dotychczasowej sieci szkół i ich
obwodów oraz przeprowadzenie tylko takich zmian, które wynikają wprost z ustawy, a mianowicie:
• na podst. art. 117 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe
szkoły podstawowe sześcioletnie stają się szkołami ośmioletnimi. Są to: Szkoła Podstawowa im.
Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym z oddziałem przedszkolnym i Szkoła Podstawowa
w Wągrach z oddziałem przedszkolnym. Szkoły te zostały przekazane przez jednostkę samorządu
terytorialnego do prowadzenia innym osobom prawnym na podstawie umowy, o której mowa
w art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty.
• na podst. art. 191 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września
2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
i dotychczasowe gimnazjum, z mocy ustawy stanie się ośmioletnią szkołą podstawową, tak więc Zespół
Szkół w Rogowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rogowie oraz Gimnazjum w Rogowie przekształca się w ośmioletnią szkolę podstawową. W roku
szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą
także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.
Zakres uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego obejmuje plan
sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie gminy, a także granice obwodów szkół
podstawowych i dotychczasowego gimnazjum, zarówno w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września
2017 r. – 31 sierpnia 2019 r., jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 2019 r.
Niniejszy projekt uchwały, po jego uchwaleniu będzie podany do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rogowie. W drugim etapie po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
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