UCHWAŁA NR XXXIV/366/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie
Trzebnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 210 w związku z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica,
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu
Wielkim - włącza się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim;
b) siedziba szkoły: Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica;
c) dzień rozpoczęcia działalności: 1 września 2017 r.;
d) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018;
e) dzień zakończenia działalności Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim: 31 sierpnia 2017 r.”;
2) po ustępie 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej wchodząca w skład Zespołu Szkół - Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - VI
przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim;
b) siedziba szkoły: Ujeździec Wielki 46, 55-100 Trzebnica;
c) dzień rozpoczęcia działalności: 1 września 2017 r.;
d) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.”.
2. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/299/17 kolumna pt.: „Nazwa szkoły" w liczbie porządkowej
4 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim”.
3. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/299/17:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Plan sieci prowadzonych przez Gminę Trzebnica klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice
obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.”;
2) kolumna pt.: „Nazwa szkoły” w liczbie porządkowej 1 otrzymuje brzmienie:
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„Klasy Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy prowadzone
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy”;
3) kolumna pt.: „Nazwa szkoły” w liczbie porządkowej 2 otrzymuje brzmienie:
„Klasy Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim prowadzone w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim”.
4. w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/299/17 kolumna pt.: „Nazwa szkoły" w liczbie porządkowej
4 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim”.
§ 2. Pozostałe przepisy Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, a także na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXIII/358/17 z dnia 27 października 2017 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w
Gminie Trzebnica uzyskała pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, a także była
pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe.
Proponowane w Uchwale Nr XXXIII/358/17 z dnia 27 października 2017 r. Rady Miejskiej w
Trzebnicy w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego w Gminie Trzebnica zmiany, dotyczą:
- wprowadzenia do Uchwały prawidłowej nazwy szkoły powstałej po włączeniu Gimnazjum
wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim do
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim, która otrzymuje nazwę Szkoła
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim,
- wprowadzenia zapisu o przekształceniu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim o strukturze
organizacyjnej obejmującej klasy I – VI - w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim,
- wprowadzenia zapisu o klasach gimnazjum w szkołach podstawowych w miejsce zapisu o
Gimnazjach.
W związku z powyższym jest zasadne podjęcie niniejszej Uchwały, w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica.
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