
UCHWAŁA NR XIX/145/17 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 9 lutego 2017 r. 

 

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 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 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. Uchwała określa: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża, 

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Chełmża, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmża publicznego gimnazjum i klas 

dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej oraz 

granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum i klas dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmża 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 Miasto Chełmża, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża, od dnia 1 września 2019, 

który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

    § 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II o strukturze organizacyjnej 

obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Chełmży, ul. Wyszyńskiego 5 przekształca się w 

ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI: 

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży; 

2) siedziba: ul. Wyszyńskiego 5, 87-140 Chełmża; 

3) klasy VII – VIII kontynuują naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży.  

    § 3. Gimnazjum nr 1 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z siedzibą w Chełmży 

włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3 z siedzibą w Chełmży, ul. ks. P. Skargi 1 na 

następujących  warunkach: 

1) Szkoła Podstawowa nr 3  w Chełmży rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.; 

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży rozpocznie się w roku 

szkolnym 2017/2018; 

3) Publiczne Gimnazjum nr 1 im bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży 

zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 

     § 4. W Uchwale nr IV/29/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 



podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 2.2 otrzymuje brzmienie „W oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole 

Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży wychowaniem przedszkolnym 

obejmuje się dzieci 6-letnie.” 

 

     § 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, 87 -140 Chełmża,                   

a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Rady Miejskiej Chełmży. 

 

    § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

                 Janusz Kalinowski 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XIX/145/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

 

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa staje się ośmioletnią 

szkołą podstawową, uczniowie klas I-VI dotychczasowej szkoły sześcioletniej szkoły 

podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas szkoły podstawowej. W konsekwencji nie 

prowadzi się naboru do I klasy gimnazjum, a w latach następnych następuje wygaszanie 

kolejnych klas gimnazjum. Przepisy ww. ustawy przewidują różny tryb wygaszania 

gimnazjum od przekształcenia w szkołę podstawową lub ponadpodstawową po włączenie klas 

gimnazjalnych w strukturę szkoły podstawowej. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chełmży 

włączono w strukturę Szkoły Podstawowej nr 3 z siedzibą główną w Chełmży ul. ks. P. Skargi 

i lokalizacja tymczasowa w Chełmży, ul. Hallera 21 (przybudówka – kl. I-III). Szkoła 

Podstawowa nr 5 z siedzibą w Chełmży, ul. Wyszyńskiego 5 ze względów lokalowych i w 

okresie przejściowym t.j. do roku 2021 będzie ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze 

organizacyjnej kl. I-VI. Uczniowie tej szkoły będą kontynuować naukę w Szkole 

Podstawowej nr 3 w klasach VII i VIII. 

Niniejsza uchwała przewiduje również zmianę uchwały w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę miasto Chełmża w zakresie oddziałów przedszkolnych zmiana 

dotyczy tzw. zerówek, które będą zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole 

Podstawowej nr 2 do czasu adaptacji budynku przy ul. Hallera 21 na przedszkole. 

Przyjęcie proponowanej sieci szkół podstawowych zapewni wszystkim uczniom łatwy 

dostęp do szkół.  

Zmiana w ustroju szkolnym spowoduje większe wydatki finansowe w związku                              

z kosztami związanymi ze zmianami w strukturach zatrudnienia oraz wyposażenia pracowni 

przedmiotowych i pomieszczeń dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej. 

Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania 

obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Opinia Kuratora 

Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych 

w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie gminy możliwości 

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.  

                               

 

 

 


