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Pan
Zenon Reszka
Burmistrz Blonia
Uzqd Miejskiw Bloniu
ul. Rynek 6
05 - 870 Blonie

dotyczy: uchwaly Rady Miejskiej w Btoniu z dnia 13 lutego 2017r. Nr XYA248/17 w sprawie
projektu dostosowania sieci szkol podstawowych i gimnaziow do nowego ustroiu szkolnego

wprowadzonego ustawq Prawo oSwiatowe

Opinia

Mazowieckiego Ku ratora OSwiatY

w sprawie uchwaly Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 13 lutego 2017r. Nr D(X248l17
w sprawie. projektu dostosowania sieci szk6l podstawowych i gimnazj6w do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawq Prawo o5wiatowe

Na podstawie art. 208 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajqce

ustawg - Prawo oSwiatowe (Dz. U 22017r. poz.60)

opiniujq PozYtYwnie

Uchwalg Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 13 lutego 201 7r. Nr XX)(/248117 w sprawie projektu

dostosowania sieci szk6l podstawowych i gimnazjow do nowego ustroju szkolnego

wprowadzonego ustawq Prawo oSwiatowe

Uzasadnienie

Uchwala Rady Miejskiej w Bloniu ,z dnia 13 lutego 2017r. Nr XX)(248117 w sprawie projektu

dostosowania sieci szk6l podstawowych i gimnazjow do nowego ustroju szkolnego spelnia

wymogi okre6lone w art. 206 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Pzepisy

wprowadzajqce ustawg - Prawo o$wiatowe (Dz.U' 22017r. poz.60) i okre6la:

1) ptan sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzonych pzez gming, a takze

granice obwod6w publicznych szk6l podstawowych, z wyjqtkiem specjalnych,

'J'



majqcych siedzibq na obszaze gminy, zzaslrze2eniem art. BB ust. 2 ustawy - Prawo

o$wiatowe, prowadzonych pzez gming, a takZe przezinne organy, na okres od dnia

1 wrze6nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

2) plan sieci prowadzonych pzez gming publicznych gimnazj6w i klas dotychczasowych

publicznych gimnazj6w prowadzonych w szkolach podstawowych, liceach

og6lnoksztalcqcych, technikach i branzowych szkolach I stopnia, oraz granice

obwodow dotychczasowych publicznych gimnazj6w i klas dotfchczasowych

gimnazj6w, z wyjqtkiem specjalnych, majqcych siedzibg na obszaze gminy,

z zaslrze2eniem art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo o6wiatowe, prowadzonych pzez

gming, a tak2e przez inne organy, na okres od dnia 1 wrze5nia 2017 r. do dnia

31 sierpnia 2019 r.;

3) warunki pzeksztalcenia dotychczasowych gimnazj6w w o5mioletnie szkoly

podstawowe, prowadzonych przez gming, w tym:

a) dzieri rozpoczqcia dzialalnoSci pzez o6mioletniq szkolq podstawowq, okre6lony

zgodnie zarl. 129 ust. 2,

b) rok szkolny, w kt6rym rczpoczyna siq ksztalcenie w klasie I o6mioletniej szkoly

podstawowej.

Mazowiecki Kurator O6wiaty, po pzeanalizowaniu tre6ci wyzej wymienionej uchwaly

stwierdza, 2e rozwi4zania zaproponowane w uchwale, w zakresie podlegajqcym opinii

kuratora o6wiaty, sq zgodne z obowiqzujqcym prawem oraz zapewniajq mozliwo6ci

realizacji obowiqzku szkolnego.

Opinia niniejsza jest wiqzqca i nie sluzy od niej za2alenie. Na opinig sluzy skarga

do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie za po6rednictwem

Mazowieckiego Kuratora O5wiaty, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania ( art. 208 ust.5

ustawy).

z up. Mazowieckiego Kuratora OSwiaty
/-/

Andrzej Sosnowski
Mazowiecki Wiceku rator O1wiaty

Do wiadomo6ci:

Pan
Tomasz WiSniewski
Przewodniczqcy Rady
Urzqd Miejski w Bloniu
ul. Rynek 6
05 - 870 BNoniu


