
UCHWAŁA NR XIX/139/2017 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie 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 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) - Rada 

Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Lubelskiego Kuratora Oświaty uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 

obszarze Gminy Żyrzyn na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Określa się sieć prowadzonych przez Gminę Żyrzyn publicznych gimnazjów, na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

2. Określa się granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów, mających 

siedzibę na obszarze Gminy Żyrzyn na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się dzień zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Żyrzynie na dzień 31 sierpnia 2019 r. 

§ 3. 

1. Określa się projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem 

nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych mających 

siedzibę na obszarze Gminy Żyrzyn od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do niniejszej uchwały. 

  



§ 4. 

W uchwale Nr XII/84/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 

ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyrzyn wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach dla dzieci w wieku 5 - 6 lat"; 

2) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach dla dzieci w wieku 5 - 6 lat". 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

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

 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, 

adres ewentualnych innych 

lokalizacji zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Dzień rozpoczęcia 

działalności przez 

daną szkołę 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza 

w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn 

ul. Tysiąclecia 143 

 

24-103 Żyrzyn 

ul. Tysiąclecia 143/1 

1 września 2017 r. 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

w Osinach 

24-103 Żyrzyn 

Osiny 235 
1 września 2017 r. 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Skrudkach 

24-103 Żyrzyn 

Skrudki 5A 
1 września 2017 r. 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze Gminy Żyrzyn 

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

 

 

Lp. Nazwa i adres szkoły 
Wykaz miejscowości w obwodzie 

szkoły 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza 

w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn 

ul. Tysiąclecia 143 

Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola 

Osińska, Zagrody, Żerdź, Żyrzyn 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Osinach 

24-103 Żyrzyn 

Osiny 235 

Osiny 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Skrudkach 

24-103 Żyrzyn 

Skrudki 5A 

Cezaryn, Jaworów, Kośmin, 

Parafianka, Skrudki, Strzyżowice, 

Wilczanka 

 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

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

 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły 
Dzień zakończenia 

działalności 

1. 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn 

ul. Tysiąclecia 143/1 
31 sierpnia 2019 r. 

 



Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Granice obwodów publicznych gimnazjów 

mających siedzibę na obszarze Gminy Żyrzyn 

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

 

 

Lp. Nazwa i adres szkoły Wykaz miejscowości w obwodzie szkoły 

1. 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn 

ul. Tysiąclecia 143 

Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, 

Kośmin, Kotliny, Osiny, Parafianka, 

Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka, Wola 

Osińska, Zagrody, Żerdź, Żyrzyn 

 



Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

od dnia 1 września 2019 r.  

 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, adres ewentualnych 

innych lokalizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza 

w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143 

 

24-103 Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143/1 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Osinach 

24-103 Żyrzyn 

Osiny 235 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Skrudkach 

24-103 Żyrzyn 

Skrudki 5A 

 



Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych  

mających siedzibę na obszarze Gminy Żyrzyn 

od dnia 1 września 2019 r.  

 

 

Lp. Nazwa i adres szkoły Wykaz miejscowości w obwodzie szkoły 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. Adama Mickiewicza 

w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn 

ul. Tysiąclecia 143 

Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola Osińska, 

Zagrody, Żerdź, Żyrzyn 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Osinach 

24-103 Żyrzyn 

Osiny 235 

Osiny 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Skrudkach 

24-103 Żyrzyn 

Skrudki 5A 

Cezaryn, Jaworów, Kośmin, Parafianka, 

Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka 

 



Uzasadnienie 

Proponowana uchwała ma na celu realizację przez Gminę Żyrzyn zapisów art. 206 ustawy 

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

z 2017 r. poz. 60) i stanowi o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

Na mocy ww. ustawy ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej 

i 3-letniego gimnazjum ulegnie przekształceniu. 

Docelowa struktura szkolnictwa, zapisana w ustawie - Prawo oświatowe, będzie 

obejmowała 8-letnią szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe. 

Zmiany rozpoczynają się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie, którzy 

ukończyli klasę VI szkoły podstawowej rozpoczną naukę w klasie VII szkoły podstawowej. 

Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów, gdyż nie będzie prowadzona rekrutacja 

do pierwszej klasy gimnazjum. 

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum. 

Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. 

Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym dla jednego gimnazjum do którego obecnie 

w klasach I-III uczęszcza 168 uczniów. 

W wyniku zaproponowanych działań sieć trzech szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Żyrzyn, do których w klasach I-VI uczęszcza obecnie 401 uczniów nie ulegnie 

zmianie. 

Do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach uczęszcza 61 uczniów do 

klas II, III, IV, V i VI (brak klasy I) i 15 dzieci (w tym 5 - pięciolatków i 10 - 

sześciolatków) do oddziału przedszkolnego działającego w strukturze szkoły. 

Do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach uczęszcza 105 uczniów do 

klas I, II, III, IV, V i VI i 21 dzieci (w tym 6 - pięciolatków i 15 - sześciolatków) do 

oddziału przedszkolnego działającego w strukturze szkoły. 

Do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie uczęszcza 235 uczniów 

uczących się w 11 oddziałach w klasach I-VI, z tego w klasach: I - 8, IIa, b, c - 68, IIIa, b - 



48, IVa, b - 45, Va, b - 41 i VI - 25. Dzieci w wieku 6 lat z obwodu tej szkoły realizują 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie. 

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty dotychczas obowiązujące uchwały Rady 

Gminy Żyrzyn w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich 

obwodów utracą moc z dniem 1 września 2017 r. i zostaną zastąpione zapisami uchwały 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

Proponowana sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

ujmuje jednostki o pełnej strukturze organizacyjnej z klasami I-VIII, które będą 

funkcjonować w odrębnych budynkach. Propozycje zawarte w uchwale umożliwiają 

wszystkim dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego w szkole położonej jak 

najbliżej ich miejsca zamieszkania, aby droga ucznia z domu do szkoły w miarę możliwości 

nie przekraczała 3 km. W przypadku kiedy ta odległość jest większa niż 3 km 

zorganizowany będzie dowóz uczniów wraz z opieką na koszt Gminy. 

Tak skonstruowana sieć szkół oraz granice ich obwodów spowoduje, że nawet przy 

uwzględnieniu poszerzonej o klasę VII i VIII struktury szkół podstawowych nie wystąpi 

potrzeba organizowania zajęć na dwie zmiany. Wprawdzie w obecnym budynku Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie liczba sal lekcyjnych nie będzie 

wystarczająca, ale wykorzystane zostaną sale lekcyjne, które zostaną zwolnione 

w wygaszanym gimnazjum, a obiekty te są połączone ze sobą na dwóch kondygnacjach. 

Gmina Żyrzyn w uchwale nie uwzględnia przekształcenia istniejącego gimnazjum w szkołę 

podstawową, ani też nie przewiduje włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej. 

Powody takiej decyzji to: 

1) zbyt mała liczba dzieci i oddziałów w istniejących szkołach podstawowych do 

zapewnienia wszystkim przejmowanym nauczycielom z gimnazjum zabezpieczenia 

pełnych etatów; 

2) występujące obecnie przypadki niezapewniania nauczycielom zatrudnionym 

w funkcjonujących szkołach podstawowych pełnych etatów zgodnych z ich 

kwalifikacjami; 



3) występujące przypadki uzupełniania etatów przez nauczycieli w innych szkołach 

gminnych dość znacznie od siebie oddalonych, co nie tylko komplikuje pracę tak 

zatrudnionym osobom, ale stwarza również trudności w ułożeniu planu zajęć 

w poszczególnych szkołach. Tak zatrudnieni nauczyciele nie mogą się w pełni 

zaangażować w prace rad pedagogicznych odrębnych szkół. 

Zgodnie z art. 208 ww. ustawy przekazana została do zaopiniowania Lubelskiemu 

Kuratorowi Oświaty uchwała Rady Gminy Żyrzyn Nr XVIII/135/2017 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego przyjęta 

na sesji w dniu 27 lutego 2017 r. 

Kurator Oświaty wydał w tej sprawie pozytywną opinię. 

Zgodnie z art. 209 ww. ustawy uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych została również przesłana do zaopiniowania przez reprezentatywne związki 

zawodowe, które mogły przedstawić swoją opinię, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881). 

W ustawowym terminie otrzymaliśmy odpowiedzi od: 

1) Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarządu Oddziału Powiatowego w Puławach, 

działającego z upoważnienia Rady OPZZ Województwa Lubelskiego, 

2) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ" Regionu 

Środkowo-Wschodniego Oddział w Puławach, który wydał opinię po konsultacji 

z Komisją Międzyzakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty Ziemi 

Puławskiej, 

3) Forum Związków Zawodowych Zarządu Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego. 

Opinie wydane przez związki zawodowe są opiniami pozytywnymi. 

Wobec powyższego, na mocy art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe Rada Gminy Żyrzyn, po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora 

Oświaty jest władna podjąć proponowaną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn od dnia 1 września 2019 r. Uchwała ta 



będzie aktem prawa miejscowego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 


