
UCHWAŁA NR 89/XV/17
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na 
terenie Gminy Perlejewo

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,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) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Perlejewo na okres 
od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku obejmujący: Szkołę Podstawową w Perlejewie, 
Perlejewo 12, 17-322 Perlejewo.

§ 2.  Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Perlejewo 
na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku w sposób następujący: w skład obwodu Szkoły 
Podstawowej w Perlejewie wchodzą wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Perlejewo.

§ 3. 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Perlejewo na okres od dnia 
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku obejmujący: Gimnazjum w Perlejewie, Perlejewo 45A,  
17-322 Perlejewo.

2. Gimnazjum zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

§ 4.  Ustala się granice obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Perlejewo na okres 
od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku w sposób następujący: w skład obwodu Gimnazjum 
w Perlejewie wchodzą wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Perlejewo.

§ 5.  Przekształca się z dniem 1 września 2017 roku sześcioletnią Szkołę Podstawową w Perlejewie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII:

1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Perlejewie.

2) Siedziba: Perlejewo 12, 17-322 Perlejewo.

§ 6.  Ustala się plan sieci ośmioklasowych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Perlejewo od dnia 1 września 2019 roku obejmujący: Szkołę Podstawową w Perlejewie, Perlejewo 12, 17-322 
Perlejewo.

§ 7.  Ustala się granice obwodu ośmioklasowych publicznych szkół podstawowej na terenie Gminy 
Perlejewo od dnia 1 września 2019 roku w sposób następujący: w skład obwodu Szkoły Podstawowej 
w Perlejewie wchodzą wszystkie miejscowości położone na terenie Gminy Perlejewo.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.  Traci moc:

- uchwała Nr 25/VII/99 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 21 lutego 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych 
gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Perlejewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 1999 r. Nr 12, 
poz. 106);

- uchwała Nr 97/XIX/05 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Perlejewo (Dz. Urz. Woj. 
Podl. z 2005 r. Nr 111, poz. 1338).

§ 10.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo a także na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Perlejewo.
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§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Wojtkowski
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