Projekt
z dnia 9 września 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _________
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
Na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 oraz art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, poz. 949 i poz. 2203; z 2018 r., poz. 2245 oraz z 2019 r.,
poz. 1287) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Publicznego Gimnazjum im.
Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Uzasadnienie
Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum
obowiązek stwierdzenia zakończenia jego działalności w drodze uchwały do dnia 30 listopada 2019 r.
W związku ze zmianą ustroju szkolnego i likwidacją gimnazjów konieczne było dostosowanie sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego. Została podjęta Uchwała Nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, w której w załączniku Nr 2 ustalono plan sieci prowadzonych przez Gminę Jemielnica
publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów od 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Do czynnosci zwiazanych z likwidacja jednostki budzetowej powierzono Pani
Grazynie Korczowskiej dotychczasowemu Dyrektorowi Gimnazju.
Później zopstała podjeta Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca w sprawie
likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy. Do
czynnosci zwiazanych z likwidacja jednostki budzetowej powierzono Pani Grazynie Korczowskiej
dotychczasowemu Dyrektorowi Gimnazju.
Zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa Jemielnicy następuje w trybie,
o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (poprzez tzw. wygaszenie gimnazjum) – cyt. Art. 127 ust. 1 "Z dniem 1 września 2017 r.
likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum".
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1)
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.: Dz.U. z 2017 r., poz. 949; Dz.U. z 2017 r., poz. 2203; Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1287)
Art. 127. [Likwidacja klas gimnazjum] 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum,
w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.
3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy
I dotychczasowego gimnazjum.

Id: 104351D6-05A7-40E8-BD13-00437F76A48D. Projekt

Strona 1

