
 

 

UCHWAŁA NR XX/186/17 

RADY GMINY LASZKI 

z dnia 28 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, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 - 2 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 Laszki, a także granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laszki oraz inne organy, na okres od 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały; 

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Laszki publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych 

publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Laszki na okres 

od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 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 Laszki, 

a także inne organy, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zespół Szkół w Laszkach, z siedzibą w: Laszki 280, 37-543 Laszki, w skład którego wchodzi: 

sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, z dniem 01 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą 

podstawową z klasami dotychczasowego publicznego gimnazjum (art. 191 ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe): 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach rozpocznie działalność z dniem 1 września 

2017 r. , 

2) siedziba szkoły: Laszki 280, 37-543 Laszki, 

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r., 

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Bawoł 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 kwietnia 2017 r.
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