
UCHWAŁA NR XLVII/616/2017                  
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową    

Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzajace ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60 z późn. zm.) Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. A. Mickiewicza 9.

§ 2. 

Przekształcenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 1 września 2017r.

§ 3. 

Granice obwodu szkoły ustala załącznik nr 1 i 3 do uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sandomierza.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, sześcioletnie szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017r. stają

się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Organy stanowiące jst zobowiązane są do stwierdzenia tego

przekształcenia w drodze uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i

pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stali się uczniami, nauczycielami i

pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu 1 września 2017r. w ośmioletniej szkole

podstawowej rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klasy VII, a od 1 września 2018r. będą oni pierwszymi

uczniami klasy VIII tej szkoły. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w

rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały należy

uznać za zasadne.
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