
Uchwała nr 338/LXIX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV
w Gostyninie

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 9 oraz art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w związku z art. 129 ust. 1 i 307
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 60 ze  zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie z
siedzibą przy ul. Polnej 36 w Gostyninie, powstałej z przekształcenia z Gimnazjum nr 1 im. Księcia
Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Gostyninie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 Przewodniczący Rady Miejskiej
        

                                                                                                       Andrzej Robacki



Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustroju szkolnego zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę -  Prawo oświatowe  (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  60  i  649)
Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie z dniem 1 września 2017 r.
przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w
Gostyninie. Nowo powstałej szkole zgodnie z art. 88  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  59 i  949)  organ założycielski  szkoły  nadaje  pierwszy  statut.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne.

Zgodnie  z  §  21  ust.  5  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  marca 2017  r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r.
poz. 649) w przypadku przekształcenia zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające  ustawę -  Prawo oświatowe dotychczasowego gimnazjum w szkołę  innego typu,
szkoła  ta  zachowuje  imię  dotychczasowego  gimnazjum.  Tym  samym  Szkoła  Podstawowa  nr  5
w Gostyninie  zachowuje imię Gimnazjum nr 1 w Gostyninie,  czyli  imię  Księcia Mazowieckiego
Siemowita IV.


