
UCHWAŁA NR XLII/311/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022.

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. 205 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Kłodzku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się: miejsce realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Zawiszy Czarnego 3-5 w Kłodzku, powstałej 
z przekształcenia Gimnazjum z Oddziałami  Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku.

§ 2. Przeniesienie dotyczy uczniów, którzy ukończyli klasy:

a) w roku szkolnym 2017/2018 – VI a, VI b, VI c, VI d, VI e,

b) w roku szkolnym 2018/2019 – VI a, VI b, VI c, VI d, VI e,

c) w roku szkolnym 2019/2020 – VI a, VI b, VI c, VI d,

d) w roku szkolnym 2020/2021 – VI e, VI f, VI g, VI h,

e) w roku szkolnym 2021/2022 – VI e, VI f, VI g.

§ 3.  Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę 
w klasie VII odpowiednio w latach  szkolnych  2017/2018-2021/2022.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5.  Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kłodzku (pl. Bolesława Chrobrego 1), a także w  Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłodzku

Tomasz Żabski
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UZASADNIENIE

 Obowiązkiem gminy jest zapewnienie wszystkim uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego oraz
tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
a także zapewnienie każdemu uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków niezbędnych do jego
rozwoju. Zgodnie z założeniami uchwały nr XXXVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 9 lutego
2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wszystkie dotychczasowe szkoły zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Uczniowie przyszłych klas VII i VIII szkół, które obecnie posiadają wystarczające warunki lokalowe będą
realizować obowiązek szkolny w dotychczasowych szkołach. Jednakże, ze względu na zwiększenie liczby
oddziałów problemy lokalowe pojawią się w Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja
w Kłodzku. Aby uniknąć konieczności wprowadzenia w tej szkole dwuzmianowości, co łączy się
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla klas VII i VIII do godzin wieczornych, korzystając z uprawnienia
zawartego w art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wskazuje się uczniom klas VI miejsce realizacji obowiązku szkolnego
od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza powstałej z przekształcenia
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1im. Adama Mickiewicza w Kłodzku.  Powyższe działanie
podyktowane jest dobrem uczniów, którzy przejdą do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kłodzku całymi oddziałami, a nowa szkoła zapewni im dobre warunki lokalowe umożliwiające realizację
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz
uniknięcie konieczności prowadzenia zajęć w systemie zmianowym.
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