
Uchwała Nr XXXII/360/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia 9 lutego 2017 roku 

 
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 roku o samorządzie gminnym    

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 206 ust. 1 - 4 i art. 207 ustawy z dnia     
14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),  
 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Uchwała określa:  

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 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 i Miasto Czerwionka-Leszczyny klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-
Leszczyny 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 i Miasto Czerwionka-Leszczyny, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. 

 
Publiczne Gimnazjum Nr 6 z siedzibą: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Kołłątaja 1 przekształca się 
w ośmioletnią szkołę podstawową:  

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach; 
2) siedziba: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Kołłątaja 1;  
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.;  
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 

 
§ 3. 

 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z siedzibą: 44-238 Czerwionka-
Leszczyny, ul. Ogrodowa 6 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego     
z siedzibą w dwóch budynkach: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Broniewskiego 11 oraz 44-238 
Czerwionka-Leszczyny, ul. Ogrodowa 6, na następujących warunkach:  

1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach 
rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;  

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-
Leszczynach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018; 

3) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Czerwionce-
Leszczynach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.  

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
               (-) Bernard Strzoda 


