
Uchwała nr 280/LV/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku 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, poz. 1579 ze zm.) oraz art. 205 ust 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

Uczniom oddziałów klas VI o nazwie „b”, „c” i „d” Szkoły Podstawowej nr 1  im. Armii Krajowej
z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2 wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego w
klasie VII i VIII odpowiednio w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19 w Szkole Podstawowej nr 5
z siedzibą w  Gostyninie ul. Polna 36.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

Niniejszy  projekt  uchwały  wynika  z  podjętej  uchwały  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która została podjęta przez Radę Miejską
w Gostyninie.

W  związku  z  wprowadzaną  reformą  oświaty  została  określona  sieć  szkół  podstawowych
dostosowana do nowego ustroju szkolnego. Z uchwały  Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika, że od 1
września 2017 roku w Gostyninie funkcjonować będą trzy szkoły podstawowe:
1)  dotychczasowa sześcioletnia  Szkoła  Podstawowa nr  1  im.  Armii  Krajowej  w Gostyninie  ul.
J. Ozdowskiego 2  stanie się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
ul. J. Ozdowskiego 2;
2) dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
ul. gen. J. Bema 23 stanie się ośmioletnią  Szkołą Podstawową nr 3 im Obrońców Westerplatte w
Gostyninie ul. gen. J. Bema 23, jednocześnie zostanie do niej włączone dotychczasowe Gimnazjum
nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie;
3) dotychczasowe Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie ul. Polna
36 przekształci się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36;

W  wyniku  wygaszenia  klas  gimnazjalnych  oraz  braku  naboru  do  klas  pierwszych  szkoły
podstawowej  przed  rozpoczęciem  reformy  oświatowej  (do  roku  szkolnego  2016/2017)  w  roku
szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie nie będzie żadnego oddziału klas IV-
VIII. Żaden z nauczycieli obecnego Gimnazjum nr 1 nie znajdzie zatrudnienia w tej placówce. W
tym samym czasie pozostałe szkoły podstawowe będą borykać się z nadmiarem liczby oddziałów, co
może doprowadzić do wprowadzenia dwuzmianowości nauczania. 
W  następnych  latach  stan  liczby  oddziałów  będzie  wyrównywał  się  by  osiągnąć  równomierne
rozłożenie po dwa – trzy oddziały na każdym poziomie nauki w każdej ze szkół. 

Zaproponowane rozwiązanie ma na celu uniknięcie radykalnego zmniejszenia stanu zatrudnienia w
jednej ze szkół oraz trudnego do odbudowywania nowej kadry pedagogicznej od roku szkolnego
2019/2020. Jednocześnie  w pozostałych szkołach uniknie się wprowadzania dwuzmianowości.


