
UCHWAŁA NR XXXIX/270/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Zespołu Szkół  
Integracyjnych  w Świebodzicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  Integracyjną

im. Henryka Sienkiewicza  w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2017 r. poz. 1875) i art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949), art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59  i 949)  oraz § 21 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 649)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się,  z dniem 1 września 2017 r. przekształcenie dotychczasowego  Publicznego 
Zespołu Szkół  Integracyjnych,   z siedzibą przy ul. Ciernie 30, 58-160 Świebodzice   w ośmioletnią 
Publiczną Szkołę Podstawową Integracyjną im. Henryka Sienkiewicza, z siedzibą przy ul. Ciernie 30, 58-
160 Świebodzice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego prowadzący zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia
30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę
podstawową.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej. Zgodnie
z art. 88 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe nie ustala się obwodów szkołom integracyjnym.

Ponadto działając zgodnie z § 21 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. imię
wskazuje organ prowadzący szkołę spośród imienia zespołu szkół lub szkół wchodzących w skład tego
zespołu. Wobec powyższego zachowuje się imię Henryka Sienkiewicza, które dotychczas nosiła
sześcioletnia Publiczna Szkoła Integracyjna wchodząca w skład Zespołu.

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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