
 
 

 

 
UCHWAŁA  Nr XXVII/260/2017 

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 28 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-
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Policach uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa: 
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Police, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Police, na okres od 1 września 2017 r.  
do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Police klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Police na okres                   
od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Police, a także granice obwodów publicznych 
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, od dnia  
1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów z siedzibą w Policach przy                      

ul. Tanowskiej 14 włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła 
II z siedzibą w Policach przy ul. Piaskowej 99 na następujących warunkach: 
 

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Policach przy                         
ul. Piaskowej 99 rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r., 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II 
w Policach przy ul. Piaskowej 99 rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, 

3) Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach przy ul. Tanowskiej 14 
zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.  
 
§ 3. Gimnazjum nr 2 im. Orła Białego z siedzibą w Policach  przy ul. Wojska 

Polskiego 68 przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z siedzibą                    
w Policach przy ul. Wojska Polskiego 68 na następujących warunkach: 



 
 

 

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 z siedzibą w Policach  przy ul. Wojska 
Polskiego 68  rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r., 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach przy 
ul. Wojska Polskiego 68  rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, 
 
§ 4. Gimnazjum nr 3 z siedzibą w Policach  przy ul. Romualda Traugutta 4 

włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki                       
z siedzibą w Policach przy ul. Władysława Sikorskiego 8 na następujących warunkach: 
 

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą                     
w Policach przy ul. Władysława Sikorskiego 8 rozpocznie działalność z dniem 
1 września 2017 r., 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Policach przy ul. Władysława Sikorskiego 8 rozpocznie się                     
w roku szkolnym 2017/2018, 

3) Gimnazjum nr 3 w Policach przy ul. Romualda Traugutta 4 zakończy 
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.  

 
§ 5. Na mocy art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem                       
1 września 2017 r.: 

1) Zespół Szkół nr 2, w skład którego wchodzi  Gimnazjum nr 4 z siedzibą                      
w Policach  przy ul. Owocowej 5 i  Szkoła Podstawowa nr 6 z siedzibą                        
w Policach przy ul. Owocowej 5, przekształca się  w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 6 z siedzibą w Policach przy ul. Owocowej 5, 

2) Zespół Szkól, w skład którego wchodzi Gimnazjum z siedzibą w Trzebieży przy 
ul. Wojsk Ochrony Pogranicza  19a i Szkoła Podstawowa z siedzibą                           
w Trzebieży przy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 19a przekształca się                           
w ośmioletnią Szkołę Podstawową z siedzibą w Trzebieży  przy ul. Wojsk 
Ochrony Pogranicza  19a. 

 
§ 6. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,                   
ul. Stefana Batorego 3, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Policach.  

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
                   Przewodniczący Rady 
 
                    Witold Król 
 

 

 

 

 



 
 

 

Uzasadnienie 
 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawia Burmistrz Polic.  

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy                          
z  dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                     
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

Zgodnie z art. 117 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. 
dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi  szkołami 
podstawowymi, uczniowie klas I-VI dotychczasowych sześcioletnich szkół 
podstawowych stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletnich szkół 
podstawowych. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania 
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Przepisy ww. ustawy,                          
w zależności od tego czy gimnazjum tworzy zespół ze szkołą podstawową, czy też 
funkcjonuje samodzielnie, przewidują różny tryb wygaszenia gimnazjów. Jeżeli 
gimnazjum wchodzi w skład zespołu ze szkołą podstawową, wówczas z mocy ustawy 
następuje przekształcenie zespołu w ośmioletnią szkołę podstawową, zaś                          
w przypadku gimnazjów samodzielnych przewiduje się różne możliwości 
przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję organowi prowadzącemu.  

Projekt uchwały przewiduje włączenie samodzielnych gimnazjów do szkół 
podstawowych, tj. włączenie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach do 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach  oraz Gimnazjum nr 3                      
w Policach do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach.  

Projekt uchwały przewiduje również przekształcenie Gimnazjum nr 2 im. Orła 
Białego w Policach (tworzące Zespół Szkół nr 1 w Policach z Gimnazjum dla 
Dorosłych) w Szkołę Podstawowej nr 5 w Policach. 

Zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzi dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, zostaną 
przekształcone na mocy art. 191 ww. ustawy w ośmioletnie szkoły podstawowe                   
tj. Zespół Szkół nr 2 w Policach (w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 4 w Policach 
oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach) zostanie przekształcony w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 6 w Policach  a Zespól Szkół w Trzebieży (w skład którego 
wchodzi Gimnazjum w Trzebieży oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży) zostanie 
przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzebieży. 
 Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r. 
stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.   
 W projekcie uchwały przewiduje się, że filie szkół podstawowych będą 
funkcjonowały w  dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Szkoła Podstawowa nr 8 
im. Jana Pawła II w Policach Szkoła Filialna w Policach będzie obejmowała klasy                    
I-III. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie Szkoła Filialna                          
w Pilchowie oraz Szkoła Podstawowa w Trzebieży Szkoła Filialna w Niekłończycy 
będzie obejmowała klasy I-VI.  

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju będzie 
podejmowana w dwustopniowej procedurze. Organ stanowiący jst zobowiązany jest 
do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego. Uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,                   
ul. Stefana Batorego 3 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Samorząd 
zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania 



 
 

 

pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w 
uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży zamieszkałych na terenie 
gminy możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Po wydaniu 
przez Kuratora Oświaty w ciągu 21 dni pozytywnej opinii uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, organ stanowiący jst do dnia 
31 marca 2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju szkolnego. Opinia Kuratora Oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu 
terytorialnego. Powyższa uchwała kierowana będzie również do zaopiniowania  do 
organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. Organizacje związkowe będą 
miały 21 dni na wyrażenie swojej opinii, z tym że opinia ta nie będzie miała 
charakteru wiążącego.  

Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność podjęcia uchwały                       
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projekt opracowany przez  
Wydział Oświaty i Kultury 

 
 


