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Uchwała Nr XXVIII/149/2017 

Rady Gminy Rytwiany 

z dnia 13 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, w zw. z art. 198 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U.             

z 2017 r. poz. 60)  Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany, 

na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do 

niniejszej uchwały; 

 

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Rytwiany klas dotychczasowego publicznego 

gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodów klas 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rytwiany na okres od 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały; 

 

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Rytwiany, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Rytwiany, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana 

Pawła II z siedzibą w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 włącza się do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II,               

z siedzibą w Rytwianach  ul. Szkolna 9/1,   na następujących  warunkach: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach  

im. Jana Pawła II  z siedzibą w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 rozpocznie działalność z dniem     

1 września 2017 roku. 

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących         

w Rytwianach   im. Jana Pawła II,  z siedzibą w Rytwianach ul. Szkolna 9/1,  rozpocznie się 

w roku szkolnym 2017/2018. 

3) Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana 

Pawła II,  z siedzibą w Rytwianach ul. Szkolna 9/1, zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 

2017 roku. 

 

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15,                  

28-236 Rytwiany oraz  na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rytwiany. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                     /-/    Jerzy Gwizdowski 



Załącznik 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany, a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Rytwiany, na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących     
w Rytwianach im. Jana Pawła II 
Publiczna Szkoła Podstawowa          
w Rytwianach 

Rytwiany ul. Szkolna 9/1 

28-236 Rytwiany 

Miejscowości: Ruda, Niedziałki, 

Kłoda, Szczeka, Rytwiany, Grobla, 
Tuklęcz, Gaj Święcicki. 

Miejscowości: Ruda, Niedziałki 

Kłoda, Szczeka, Rytwiany, Grobla, 
Tuklęcz, Gaj Święcicki.  

2. Zespół Placówek Oświatowych - 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym 

Sichów Duży Nr 88 
28-236 Rytwiany 

Miejscowości: Podborek, Pacanówka, 
Święcica, Sydzyna, Sichów Mały, 

Sichów Duży. 

Miejscowości: Podborek, 
Pacanówka, Święcica, Sydzyna, 

Sichów Mały, Sichów Duży.  

3. ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W STRZEGOMIU 

Strzegomek ul. Dąbrówki 3 

28-221 Osiek 

Miejscowości: Strzegom, Strzegomek. Miejscowości: Strzegom, 

Strzegomek. 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                    /-/    Jerzy Gwizdowski 

 



 Załącznik 2. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Rytwiany klas dotychczasowego publicznego gimnazjum 

prowadzonych w szkole podstawowej oraz granice obwodów  klas dotychczasowego gimnazjum od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych 
innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

 
1. 

klasy Publicznego Gimnazjum   
w Rytwianach w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w 
Rytwianach  im. Jana Pawła II   
prowadzone w:  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Rytwianach  im. Jana Pawła II 
Publiczna Szkoła Podstawowa    
w Rytwianach   

Rytwiany ul. Szkolna 9/1 

28-236 Rytwiany  

Miejscowości: Ruda, Niedziałki, Kłoda, 

Szczeka, Rytwiany, Grobla, Tuklęcz, Gaj 
Święcicki, Podborek, Pacanówka, Święcica, 

Sydzyna, Sichów Mały, Sichów Duży, 

Strzegom, Strzegomek. 

Miejscowości: Ruda, Niedziałki, Kłoda, 

Szczeka, Rytwiany, Grobla, Tuklęcz, Gaj 
Święcicki, Podborek, Pacanówka, 

Święcica, Sydzyna, Sichów Mały, Sichów 

Duży, Strzegom, Strzegomek. 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                    /-/    Jerzy Gwizdowski 

 



Załącznik 3. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Rytwiany, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Rytwiany, od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych 

Projekt granic obwodu szkoły od 
dnia 1 września 2019 r. 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana 
Pawła II -  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach 

Rytwiany, ul. Szkolna 9/1 
28-236 Rytwiany 

Miejscowości: Ruda, Niedziałki, 
Kłoda, Szczeka, Rytwiany, Grobla, 

Tuklęcz, Gaj Święcicki. 

2. Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Marii Firlejczyk  w Sichowie Dużym   

Sichów Duży Nr 88 
28-236 Rytwiany  

Miejscowości: Podborek, Pacanówka, 
 Święcica, Sydzyna, Sichów Mały, 

Sichów Duży.  

3. ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W STRZEGOMIU  

Strzegomek, ul. Dąbrówki 3 
28-221 Osiek  

Miejscowości: Strzegom, Strzegomek. 

 



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Rytwiany 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów                               

do nowego ustroju szkolnego 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy  Rytwiany funkcjonują następujące 

jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany: 

1.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II , w składzie: 

1/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach –  212 uczniów , 

2/ Publiczne Gimnazjum w Rytwianach – 157 uczniów, 

3/ Publiczne  Przedszkole  w Rytwianach  – 123 przedszkolaków (razem z oddziałem 

„O”); 

2.  Zespół Placówek Oświatowych,  w składzie: 

1/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym –  79  uczniów, 

2. Publiczne  Przedszkole  im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym   – 39 

przedszkolaków  (razem z oddziałem „O”); 

3/ Zespół Szkolno –Przedszkolny w Strzegomiu, w składzie: 

1/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu – 53 uczniów, 

2/ Publiczne Samorządowe Przedszkole  w Strzegomiu– 38 przedszkolaków (razem                

z oddziałem „O”). 

Ponadto na terenie Gminy Rytwiany działa: 

1. Niepubliczne Gimnazjum w Sichowie Dużym, dla którego organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic – 45 uczniów, 

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie 

Dużym – Technikum, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa              

i Rozwoju Wsi. 

Na mocy 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. dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową (art.  117 ust.1 

ustawy) oraz likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego 

gimnazjum (art. 127 ust. 1 ustawy). 

 

Na podstawie art.  129 w/w ustawy „1. Dotychczasowe gimnazjum można: 

1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową,  



2) włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej,  

2. 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 dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie z mocy 

ustawy się ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 

2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązani 

zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum 

zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum. (art.  191, 193, 194 

i 196 ustawy). 

Natomiast w ustawie brak jest literalnego rozwiązania w stosunku do zespołów szkół, w skład 

których wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe 

gimnazjum oraz przedszkole. A z takim przypadkiem mamy do czynienia w Gminie 

Rytwiany, bowiem Publiczne Gimnazjum w Rytwianach funkcjonuje w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach, w skład którego wchodzi ponadto 

sześcioletnia szkoła podstawowa oraz przedszkole. Zespół utworzono w 1999 roku, 

przedszkole zostało włączone do tego zespołu w 2003 roku a imię nadano zespołowi w 2005 

roku. 

W tych warunkach dla wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II zastosowanie będzie miał art. 198 

ustawy, który stanowi: 

1. Szkoły wchodzące w skład zespołów publicznych szkół innych niż zespoły publicznych szkół, 

o których mowa w art. 191 ust. 1, art. 193 ust. 1 i 2 oraz art. 196 ust. 1, podlegają zmianom 

organizacyjnym zgodnie z przepisami niniejszej ustawy dotyczącymi danego typu szkoły, z tym 

że w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum, o którym mowa w art. 129, art. 182, 

art. 200 i art. 201 nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą 

szkoły tego samego typu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane rozwiązanie zespołu lub 

wyłączenie z zespołu szkół dotychczasowego gimnazjum w celu jego przekształcenia lub 

włączenia, o którym mowa w art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201. 

 

Proponuje się włączenie Publicznego Gimnazjum w Rytwianach w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II do ośmioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Rytwianach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana 

Pawła II, to jest zmianę organizacyjną analogiczną jak wynikająca z mocy art. 191 ust 1 

ustawy dla zespołu szkół składającego się jedynie z gimnazjum i szkoły podstawowej. 

 

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia Publicznego Gimnazjum w Rytwianach 

albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji Rady Gminy Rytwiany a w 

przypadku  Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym – do jego organu prowadzącego, 

którym jest  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic..  

 

 



 

 

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność dostosowania istniejącej sieci 

szkół publicznych do wprowadzanych zmian organizacyjnych.  

W Gminie Rytwiany nie wprowadza się zmian w istniejącej sieci szkół podstawowych, 

również nie ulegają zmianie obwody tych szkół. Zmieni się  jedynie struktura szkół 

podstawowych, każda z trzech  dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych zmieni 

się z mocy ustawy w ośmioletnią szkołę podstawową , natomiast gimnazjum zakończy 

działalność. 

 

Każda z trzech ośmioletnich  szkół podstawowych w Gminie Rytwiany: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach   w Zespole Szkół Ogólnokształcących          

w Rytwianach im. Jana Pawła II , 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym w Zespole 

Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                

w Strzegomiu 

będzie szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (klasy I-VIII)  i będzie funkcjonować            

w jednym (dotychczasowym) budynku. 

 

W ośmioletniej Publicznej Szkole Podstawowej w Rytwianach w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II od dnia 1 września 2017 roku 

prowadzone będą klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Rytwianach w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II. 

Obwód szkolny dla klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Rytwianach 

prowadzonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach im. Jana Pawła II od dnia 

1 września 2017 r. pozostaje bez zmian. 

 

Proponowana w projekcie uchwały sieć szkół podstawowych i sieć klas dotychczasowego 

publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej w pełnym zakresie 

zapewni uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rytwiany możliwość realizacji 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

W projekcie uchwały nie ujęto Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym, ponieważ w 

sieci szkół ujmuje się jedynie szkoły publiczne. W projekcie uchwały nie zostało również 

ujęte Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa 

Dygasińskiego w Sichowie Dużym gdyż ustalanie sieci szkół ponadgimnazjalnych należy do 

kompetencji rady powiatu (art. 213 ustawy). 

 

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w sieci przedszkoli na terenie Gminy Rytwiany. 

 

Projekt uchwały określa warunki i terminy  przeprowadzaniu zmian związanych                       

z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego zgodnie z wymogami określonymi w art. 206 

ust 1-3 ustawy.  

 

Procedura podejmowania uchwał przez radę gminy w sprawie dostosowania sieci 

szkolnej do nowego ustroju szkolnego jest dwustopniowa.  

Rada gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół do nowego ustroju szkolnego. Uchwała będzie podana do publicznej wiadomości 



poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rytwiany i na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rytwianach. 

Uchwała zostanie przedłożona Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach     

w celu uzyskania pozytywnej opinii  w zakresie zgodności z prawem rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie uchwały oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży 

możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Kurator  wyda opinię w ciągu 

21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego. Opinia Kuratora będzie wiążąca dla Gminy Rytwiany. 

 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego 

będzie kierowana także do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum  Związków Zawodowych oraz Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 

Organizacje związkowe  również będą miały 21 dni na wyrażenie opinii, z tym że opinia ta 

nie będzie miała charakteru wiążącego.  

 

Po otrzymaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach 

Rada Gminy Rytwiany, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania 

sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

 

Zatem zasadne jest podjęcie uchwały zgodnie z załączonym projektem.  

    

Wójt Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 


