
UCHWAŁA NR XXVII/189/2018 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

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

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

Kuratora Oświaty uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego nr XIX/139/2017 (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2017 r. poz. 1858) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 

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

1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, 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 roku do dnia 31 sierpnia 2018 

roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Włącza się od dnia 1 września 2018 roku do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Żyrzynie dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie na następujących 

warunkach: 

1) określa się dzień rozpoczęcia działalności przez Szkołę Podstawową im. Adama 

Mickiewicza w Żyrzynie na dzień 1 września 2018 roku; 

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się w roku szkolnym 

2018/2019; 

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

w Żyrzynie na dzień 31 sierpnia 2018 roku. 

4. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Żyrzyn klas dotychczasowego publicznego 

gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej, na okres od dnia 1 września 2018 roku 

do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

5. Określa się granice obwodu prowadzonych przez Gminę Żyrzyn klas dotychczasowego 

publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej, na okres od dnia 1 września 

2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.  



§ 2. 

1. Do uchwały 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 (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1858) dodaje się: 

1) załącznik nr 7 „Plan sieci prowadzonych przez Gminę Żyrzyn klas dotychczasowego 

publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej, na okres od dnia 1 września 

2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 8 „Granice obwodu prowadzonych przez Gminę Żyrzyn klas dotychczasowego 

publicznego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej, na okres od dnia 1 września 

2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 3 do uchwały 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 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1858) otrzymuje tytuł: „Sieć publicznych gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 

2018 roku”. 

3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/139/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1858) otrzymuje tytuł: „Granice obwodów 

publicznych gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Żyrzyn na okres od dnia 

1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

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

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/189/2018 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 roku 

 

Plan sieci klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

na okres od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, adres 

ewentualnych innych lokalizacji zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

1 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Żyrzynie 

prowadzone w Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

24-103 Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 143 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/189/2018 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 marca 2018 roku 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIX/139/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 roku 

 

Granice obwodów klas dotychczasowego publicznego gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Żyrzyn 

na okres od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 

Lp. Nazwa i adres szkoły Wykaz miejscowości w obwodzie szkoły 

1. 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Żyrzynie 

prowadzone w Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola Osińska, 

Zagrody, Żerdź, Żyrzyn, Osiny, 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 

z późn. zm.) i stanowi projekt dostosowania 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 z późn. zm.). 

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas III ukończy kształcenie na poziomie 

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

W obecnym budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie liczba sal 

lekcyjnych nie będzie wystarczająca do nauki na jedną zmianę, ale wykorzystane zostaną sale 

lekcyjne, które zostaną zwolnione w wygaszanym gimnazjum, a obiekty te są połączone ze sobą 

na dwóch kondygnacjach. Budynek obecnego Gimnazjum zapewni naukę w klasach V-VIII Szkoły 

Podstawowej w Żyrzynie. 

Gmina Żyrzyn planuje na podstawie art. 212 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej. 

Powody takiej decyzji to: 

1) od 1 września 2018 roku większa część budynku obecnego gimnazjum będzie w użytkowaniu 

szkoły podstawowej; 

2) uczniowie starszych klas szkoły podstawowej z uwagi na brak miejsca oraz brak wyposażonych 

klasopracowni w budynku szkoły podstawowej, uczą się obecnie w budynku gimnazjum. 

Wskutek czego w budynku gimnazjum odbywają się zajęcia uczniów szkoły podstawowej 

z nauczycielami szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum z nauczycielami gimnazjum, 

pozostających w gestii dwóch niezależnych dyrektorów szkół. Sytuacja taka nie sprzyja 

właściwym warunkom pracy i nauki, jest pozbawiona jednoosobowego kierownictwa. W roku 

szkolnym 2018/19 w gimnazjum pozostaną tylko trzy klasy trzecie do których uczęszczać 

będzie 59 uczniów. Ośmioklasowa szkoła podstawowa obejmowała będzie 316 uczniów w 16 

oddziałach klasowych, z których 8 oddziałów (klasy V-VIII) - tj. 159 uczniów będzie się uczyło 

w budynku obecnego gimnazjum; 

3) włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej zapewni uczniom klas V-VIII bardzo dobre 

warunki nauki z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz w bardzo dobrze 

wyposażonych klasopracowniach. Uczniowie klas I-VIII oraz uczniowie klas III gimnazjum, 

będą uczniami jednej szkoły uczącymi się w budynku jednej szkoły; 

4) nauczyciele zatrudnieni w szkołach funkcjonujących obecnie, staną się nauczycielami szkoły 

podstawowej działającej w ramach nowego ustroju szkolnego, co w znacznym stopniu 

zminimalizuje problemy kadrowe. Rozwiązanie to po doświadczeniach obecnego roku 

szkolnego jest uzasadnione społecznie i ekonomicznie. 

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

Oświaty uchwała Rady Gminy Żyrzyn nr XXVI/181/2018 w sprawie projektu zmiany uchwały 

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 przyjęta na sesji w dniu 23 lutego 2018 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 (21 dni od otrzymania do konsultacji przekazanej uchwały), tj. do dnia 

21 marca 2018 r. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od Związku Nauczycielstwa Polskiego - 

Zarządu Oddziału Powiatowego w Puławach, działającego z upoważnienia Rady OPZZ 

Województwa Lubelskiego. 

Opinie od Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarność” w Lublinie i Forum Związków 

Zawodowych Zarządu Głównego FZZ w ustawowym terminie nie wpłynęły. 

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 projektu zmiany uchwały 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. 

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Przygotowanie niniejszej uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie. 


