Projekt
z dnia 17 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Publicznego im. generała Stanisława Maczka w LądkuZdroju poprzez włączenie do Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze
zm.) w związku z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zamierza się przekształcić Gimnazjum Publiczne im. generała Stanisława
Maczka w Lądku-Zdroju poprzez włączenie do Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w LądkuZdroju.
2. Rozpoczęcie działalności szkoły, wskazanej w ust. 1, miałoby nastąpić z dniem 1 września 2018 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Dorota Urbańczyk
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UZASADNIENIE
Art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz. 60) stanowi, iż z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Z kolei art. 129 ust. 1 tej ustawy wskazuje, iż dotychczasowe
gimnazjum można:
1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
oświatowe;
2) włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
oświatowe.
Rozpoczęcie działalności przez szkołę utworzoną zgodnie z ust. 1 może nastąpić z dniem 1 września 2017
r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
Z kolei art. 129 ust. 3 stanowi, iż dotychczasowe gimnazjum można:
1) przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
2) przekształcić w czteroletnie technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w
art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
3) włączyć do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym;
4) włączyć do czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmienianej w art.
15, w brzmieniu dotychczasowym;
5) przekształcić w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe;
6) przekształcić w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo
oświatowe;
7) włączyć do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
- Prawo oświatowe;
8) włączyć do pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo
oświatowe;
9) przekształcić w branżową szkołę I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo
oświatowe;
10) włączyć do branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo
oświatowe.
Rozpoczęcie działalności przez szkołę: utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 1-4, może nastąpić
z dniem 1 września 2017 r. albo z dniem 1 września 2018 r., utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 5-8, może
nastąpić z dniem 1 września 2019 r., a utworzoną zgodnie z ust. 3 pkt 9 i 10, może nastąpić z dniem
1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.
Natomiast art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe upoważnił radę gminy do
podjęcia uchwały w terminie do 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju wskazanej uchwały nie podjęła. W
związku z tym, w sytuacji, gdy organ prowadzący wyrazi zamiar przekształcenia lub włączenia gimnazjum
do szkoły innego typu, zastosowanie znajduje art. 211 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe. Stanowi on, iż w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, do
przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły
innego typu stosuje się przepisy art. 89 ustawy - Prawo oświatowe.
W procedurze przekształcenia szkoły odpowiednie zastosowanie na mocy art. 89 ust. 9 Prawo
oświatowe znajdują przepisy o likwidacji szkoły, określone w ww. art. 89 tej ustawy, który w ust. 1 stanowi,
iż szkoła publiczna może być zlikwidowana (przekształcona) przez organ prowadzący z końcem roku
szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego
samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła
może być zlikwidowana (przekształcona) po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
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Za włączeniem Gimnazjum Publicznego im. generała Stanisława Maczka do Liceum Ogólnokształcącego
im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju przemawiają przede wszystkim względy ekonomiczne. Aktualnie w
Gimnazjum uczy się 83 uczniów, z czego 39 w II klasie i 44 uczniów w III klasie. Od września 2018 r. roku
w szkole kontynuować naukę będą jedynie uczniowie obecnej II klasy. Z kolei w Liceum
ogólnokształcącym w obecnym roku szkolnym naukę pobiera 71 uczniów, z czego 12 w klasie I, 26
uczniów w klasie II oraz 33 uczniów w klasie III. W budynku Gimnazjum Publicznego mieści się m.in. 14
sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna. Z kolei w budynku Liceum Ogólnokształcącego znajduje się
m.in. 9 sal lekcyjnych oraz 4 pracownie szkolne. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego posiadają do
dyspozycji salę gimnastyczną oraz mogą również korzystać z boiska „Orlik”, usytuowanego przy budynku
Liceum. Po włączeniu Gimnazjum Publicznego do Liceum Ogólnokształcącego zmniejszą się również
koszty związane z utrzymaniem budynku.
Z powyższego wynika, iż baza lokalowa Liceum Ogólnokształcącego pozwala na prawidłową
organizację zajęć zarówno dla uczniów dotychczasowego gimnazjum, jak i liceum ogólnokształcącego.
Należy również zauważyć, iż włączenie Gimnazjum Publicznego do Liceum Ogólnokształcącego nie
zmniejszy bezpieczeństwa uczniów oraz nie wpłynie negatywnie na warunki realizacji działalności
wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Natomiast pozwoli na zwiększenie integracji uczniów
i rodziców obu dotychczasowych szkół. Uczniowie dotychczasowego gimnazjum zyskają możliwość
bliższego poznania zalet Liceum Ogólnokształcącego, co może wpłynąć na podjęcie decyzji
o kontynuowaniu nauki w tej właśnie szkole.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum Publicznego im. generała
Stanisława Maczka w Lądku-Zdroju poprzez włączenie do prowadzonego przez Gminę Lądek-Zdrój Liceum
Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju jest w pełni zasadne.
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