
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/192/2017 

RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Goczałkowice-Zdrój  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, z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala: 

§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-

Zdrój, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-

Zdrój  na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z brzmieniem ustalonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się plan sieci prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas 

dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój na okres od 1 września 2017 r. 

do dnia 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój. 

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

Województwa Śląskiego 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Lazarek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2079



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/192/2017 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój  na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. Szkoła Podstawowa  nr 1  

w Goczałkowicach-Zdroju 

43-230 Goczałkowice-Zdrój  

ul. Powstańców Śl. 3 

Zgodnie z granicami administracyjnymi 

Gminy Goczałkowice-Zdrój  

Zgodnie z granicami 

administracyjnymi Gminy 

Goczałkowice-Zdrój 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/192/2017 

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych  oraz 

granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. klasy dotychczasowego 

Gimnazjum w Goczałkowicach 

-Zdroju  prowadzone w  Szkole 

Podstawowej nr 1  

w Goczałkowicach - Zdroju 

 

43-230 Goczałkowice-

Zdrój 

 ul. Powstańców Śl. 3 

Zgodnie z granicami administracyjnymi 

Gminy Goczałkowice-Zdrój 

Zgodnie z granicami 

administracyjnymi Gminy 

Goczałkowice-Zdrój 
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