
UCHWAŁA NR XXVII/ 187 /2017
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 27 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, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 
60), Rada Gminy Bierawa uchwala co nastpuje:

§ 1. Uchwala określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Bierawa, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Bierawa klas dotychczasowych publicznych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bierawa na okres od
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej 
uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 
gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Bierawa od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich z siedzibą w Bierawie włącza się do 
Szkoły Podstawowej z siedzibą w Starym Koźlu przy ulicy Szkolnej 5 na następujących 
warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu 
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Publiczne Gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka 
niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni, wchodzące w skład Zespołu 
szkół, włącza się do Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka 
niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego im. 
Josepha Freiherra von Eichendorffa z siedzibą w Solarni przy ulicy Raciborskiej  42A 
rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. ;
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2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej - 
języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni przy ulicy 
Raciborskiej 42A rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego 
im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni przy ulicy Raciborskiej 42A zakończy 
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XXVII/ 187 /2017

Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 lutego 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa, a także 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa 

na okres od dnia 1 września  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na:lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 
szkoły, adres 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych i 

opiekuńczych

rok szkolny 
2017/2018

rok szkolny 
2018/2019

1. Publiczna Szkoła im. Marii 
Konopnickiej w Starym Koźlu

Stare Koźle
ul. Szkolna 5

Bierawa
ul. Kościelna 1

Stare Koźle,
Brzeźce,
Bierawa,
Grabówka,
Korzonek

Stare Koźle,
Brzeźce,
Bierawa,
Grabówka,
Korzonek

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Alfonsa Zgrzebnioka
w Dziergowicach

Dziergowice
ul. Kozielska 8

Dziergowice
Solarnia
Lubieszów

Dziergowice
Solarnia
Lubieszów

3. Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Józefa Wieczorka
w Starej Kuźni

Stara Kuźnia
ul. Wieczorka 3

Stara Kuźnia
Ortowice
Kotlarnia
Goszyce

Stara Kuźnia
Ortowice
Kotlarnia
Goszyce

4. Publiczna Szkoła Podstawowa 
z nauczaniem języka 
mniejszości narodowej – 
języka niemieckiego im. 
Josepha Freiherra von 
Eichendorffa w Solarni

Solarnia ul. 
Raciborska 42 A

bezobwodowa bezobwodowa
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Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXVII/ 187 /2017

Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 lutego 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Bierawa klas dotychczasowych publicznych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas 

dotychczasowych ginnazjów od dnia 1 wrrześnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu szkoły na:lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 
szkoły, adres 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych i 

opiekuńczych

rok szkolny 
2017/2018

rok szkolny 
2018/2019

1. klasy Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. 
Noblistów Polskich
w Bierawie prowadzone
w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Starym 
Koźlu

Stare Koźle
ul. Szkolna 5

Bierawa
ul. Kościelna 1

teren Gminy 
Bierawa

teren Gminy 
Bierawa

2. klasy Publicznego 
Gimnazjum im. Josepha 
Freiherra von Eichendorffa w 
Solarni wchodzące w skład 
Zespołu Szkół z nauczaniem 
języka mniejszości narodowej 
– języka niemieckiego w 
Solarni

Solarnia
ul. Raciborska 42 
A

bezobwodowa bezobwodowa
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Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XXVII/ 187 /2017

Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 lutego 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Bierawa, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bierawa od dnia 1 września 2019 r.

lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adres 
innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych
i opiekuńczych

Projekt granic obwodu 
szkoły od dnia

1 września 2019 r.

1. Publiczna Szkoła im. Marii 
Konopnickiej w Starym Koźlu

Stare Koźle
ul. Szkolna 5

Bierawa
ul. Kościelna 1

Stare Koźle
Brzeźce
Bierawa
Grabówka
Korzonek

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Alfonsa Zgrzebnioka
w Dziergowicach

Dziergowice
ul. Kozielska 8

Dziergowice
Lubieszów
Solarnia

3. Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Józefa Wieczorka w Starej 
Kuźni

Stara Kuźnia
ul. Wieczorka 3

Stara Kuźnia
Ortowice
Kotlarnia
Goszyce

4. Publiczna Szkoła Podstawowa 
z nauczaniem języka 
mniejszości narodowej – 
języka niemieckiego im. 
Josepha Freiherra von 
Eichendorffa w Solarni

Solarnia
ul. Raciborska 42 A bezobwodowa
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Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nałożyły na gminy obowiązek
dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego, w którym każda 6-letnia szkoła
podstawowa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji
na mocy ustawy poprzez wygaszanie. Tak więc istnieje potrzeba zaprojektowania nowej
sieci szkół oraz określenia trybu przekształcenia szkół gimnazjalnych.

W Gminie Bierawa w dalszym ciągu będą funkcjonowały cztery istniejące szkoły
podstawowe, tj. w Starym Koźlu, w Dziergowicach, w Starej Kuźni i w Solarni, które
z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa przekształcą się w ośmioletnie szkoły
podstawowe.

W warunkach Gminy Bierawa zasadnym jest:

1) włączenie z dniem 1 września 2017 r. Publicznego Gimnazjum w Bierawie do
ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu;

2) włączenie z dniem 1 września 2017 r. Publicznego Gimnazjum z nauczaniem języka

mniejszości narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa

w Solarni do ośmioletniej Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości
narodowej – języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni.

W celu optymalnego wykorzystania bazy materialnej dokonuje się również zmian
w obwodach: Szkoły Podstawowej w Dziergowicach, Szkoły Podstawowej w Starej
Kuźni i Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu.

Szkoła Podstawowa z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka
niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni – pozostaje szkołą
bezobwodową.

Ustalając sieć szkół Gmina powinna dążyć do tego, aby szkołą podstawową była szkoła
o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I-VIII) oraz funkcjonowała
w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Poprzez włączenie Publicznego
Gimnazjum w Bierawie do Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu (położone w niedużej
odległości) zamierza się prowadzić zajęcia dydaktyczne zarówno w Szkole Podstawowej
w Starym Koźlu (docelowo dla klas I-III), jak i w budynku obecnego Publicznego
Gimnazjum w Bierawie (docelowo z klasami IV-VIII).

Z dniem 1 września 2017 r. Zespół szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej –
języka niemieckiego im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni, w skład którego
wchodzi jedynie dotychczasowa szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie
się z mocy ustawy 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.

W celu zachowania zwartego i jednolitego charakteru obwodów szkół, zachowania
możliwie krótkiej i bezpiecznej drogi uczniów z miejsca zamieszkania do szkół oraz
optymalnego wykorzystania istniejącej bazy oświatowej zaprojektowano określone
obwody.

Zaproponowane w uchwale rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej
mieszkańców Gminy Bierawa, posiadanej bazy dydaktycznej oraz oceny zapotrzebowania
na kształcenie uczniów na poziomie podstawowym.

Określona struktura była omawiana na posiedzeniu Komisji ds. oświaty, kultury,
zdrowia, wychowania fizycznego i sportu w dniu 20 lutego 2017 r. oraz została
przedstawiona mieszkańcom Bierawy i Starego Koźla na spotkaniu w dniu 14 lutego
2017 r.
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