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UCHWALA NR )'LVIIV385/I8
RADY NtrEJSKIEJ W BI,OMU

33

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie wskazania uczniom niektdrych oddzial6w klas III i VI szk6l podstawowych, dla
kt6rych organem prowadz4cymjest Gmila Blonie, miejsca realizacji obowi4zku szkolnego od
roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkolach podstawowych, powstalych z przeksztalcenia
gimnazj6q dla kt6rych organem prowadzAcym jest Gmina Blonie

Na

podsta$.ie art. l8ust.2pk15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminn]T n
22017 r, poz,1875 ze ztn.) otuz aft,205 nst. l iust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo oswiatowe [)2.U. z20l'1 r. poz. 60 ze zn.) uchwala sig, co

(Dz.tJ.

nast9puJe:

III

szkol podstawowych,
$ l.Wskazuje sig uczniom ni2ej wyrrienionych oddzial6w klas
prowadzonych przez Gming Blonie wrcku szkolnyn 20172018, miejsce realizacji obowiqzku
szkolnego od klasy lV do klasy
od roku szkolnego 2018/2019 w publiczrych szkolach
podstawowych, powstatych zptzeksztalcetid gimnazj6w, dla k6rych organem prcwadz4c).rn jest
Gmina Blonie, jak ponizej :

VII

1. Uczniom klasy: III b Szkoly Podstawowej Nr I im. Mikolaja Kopemika w Bloniu wskazuje sig
miejsce realizacji obowiqzku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Hugona Koll4taja w Bloniu,
powstalej z przeksztalcenia Gimnazjum Nr 1 im. Hugom Koll4taja w Bloniu,

Uczniom klasi III a oIaz III f Szkoty Podstawowej Nr 2 z Oddzialami Inte$acyjnymi im.
Janusza Korczaka wBloniu wskazuje sig miejsce realizacji obowi4zLiu szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr4im. Sw. Maksymiliana Marii Kolbego w Bloniu, powstalej zprzekszralcenia
Girnnazjum Nr 2 irn. Sw. Maks,'miliana Marii Kolbego w Bloniu.
2.

Uczniom klasy III g Szkoly Podstawowej Nr 2 z Oddzialami Integacyjn)'mi im. Janusza
Korczaka w Bloniu wskazuje sig miejsce realizacji obowi4zku szkolnego w Szkole Podstawowej
Nr3im, Hugona Koll4taja w Bloniu, powstalej z pzeksztalcenia Gimnazjum Nrlim. Hugona
Koll4taja w Bloniu.
3.

$ 2. Wskazuje sig uczniom ni2ej wydenionych oddzial6w klas VI szk6l podstawoqych,
prowadzonych przez Gming Blonie wroku szkolnlan 201712018, miejsce realizacji obowi4zLl
szkolnego od klasy VII do klasy VIII, od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkolach
podstawowych, powstalych zpneksztalcenia ginnazj6w, dla 1d6rych orgaoem prowadzqc],m jest
Gmina Blode, j ak ponizej :
1. Uczniom klasy: VI a Szkoly Podstawowej Nr 1 im. Mikolaja Kopemika w Bloniu wskazuje sig
miejsce realizacji obowiqzku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Hugona Kotl4taja w Bloniu,
powstalej z pzeksztalcenia Gimnazjum Nr I im. Hugona Koll4taja w Bloniu.

Uczniom klasy: VI d Szkoly Podstawowej Nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza
Korczaka w Bloniu wskazuje sig miejsce realizacji obowiqzku szkolnego w Szkole Podstawowej
Nr 4 im. .Sw. Makymiliana Marii Kolbego w Bloniu, powstalej z przeksztalcenia Gijnnazjum
Nr 2 im. Sw. Maksyniliana Marii Kolbego w Bloniu.
2.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Blonia.

$ 4. Niniejsza uchwala podlega podaniu do publiczoej wiadomoici poprzez umieszczenie
tablicy ogloszef w siedzibie Urzqdu Miejskiego w Bloniu (05-870 Blonie, ul. Rynek 6).

jej
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$ 5. Uchwata wchodzi w icie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego, z moc4 obowi4zywania od dnia I wzegtria 2018r,

UZASAI)NIENII]
Uchwala.jest kontJ,ruacj q zad^i'ttFikajqcych z reformy usiroju szkolnego.
Na podsta$ri€ Uchwaly Nr X)G1/258/17 Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2017r. w spmwie

Nr

dostosowania sieci szk61 podstawowych i ginrnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, Cimnazjum

1

im. Hugona Koll4taja w Bloniu oraz Gimnazjufi Nr 2 im. Sw Maksyniliana Marii Kolbego w Bloniu
zosranq p|7eksnalcone w szkoty podstawowe.

Art. 205 uslawy z dnia 14 gr$dnia 2016
z 2017 r., poz. 60 ze

zff.)

r

przepisy wprowadzajqce usiawg

-

Pmwo oiwiatowe (Dz. U

stwarz a mozliwosd przeniesienia $ybranych klas danej szkoty do szkoly

podstawowej, powstalej w w]'niku przeksztalcenia publicanego gimnazjum. Rozwiqzanie to mozna
zastosowai wobec ucmi6w oddzial6rv klasy III i

\4

szkoly podstawowej. Zastosowane rczwi4zania

wplynq na poprawg warunk6w nauczania i bezpieczefistwo
przeniesione zostanq: ze Szkoly Podstawowej

klasy

*yniku pseksztalcenia

2018/2019

Nr I im. Mikolaja Kopemika w Bloniu: jeden oddzial

II] onz jeden oddzial klasy \rI do Szkoly

powstalej w

uczi6w W roku szkohym

Podstawowej Nr 3 im. Hugona Kollqtaja w Bloniu,

z Gimnazjum

Nr I im. Hugona Kollqtaja w Bloniu omz

ze Szkoly

Podstawowej Nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Bloniu dwa oddziaty klas
oraz jeden oddzial klasy

III

VI do Szkoly Podstawowej Nr 4 irr. Sw Maksymiliana Marii Kolbego w

Bloniu, powstalej w wyniku pneksztalcenia z CimnazjumNr 2 rm. Sw Maksymiliana Marii Kolbego w
Bloniu i jeden oddzial klasy III do Szkoly Podstavowej Nr 3 im. Hugona Koll4taja w Bloniu.
Od&iaty, kt6rych miejsce realizacji obowi4zku szkolnego

^nieni

wskazane przez dlrektor6w szk6l. D,rcktor Szkoly Podstawowej

siQ

od

I wrzeinia

N! I im. Mikolaja

wskazala nowe miejsce realizacji obowiqzku szkolnego dla obecnych klas:

III b, Vl

2018 I. zostaly

Kopemika w Bloniu
a.

Dlrektor Szkory

Podstawowej Nr 2 z Oddzialami Integracyjn'.rni im, Janusza Korczaka w Bloniu wskazala nowe mrejsce

rcalizacji obowiqzku szkolflego dla obecnych klas:

III

a,

III l, III

g oraz VI d.

Takie rozwiqzanie zapervni mozliwoSi osiqgnigcia pelnej sffuktury organizacyjnej szk6l onz pozwoli
na stworzenie optymalnych warunk6w ksztalcenia uczni6w we wszystkich szkolach podstawowych

GminvBlonie.

