
UCHWAŁA NR RG - XXIX / 361 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 
2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 

roku, poz. 446 ze zm.), oraz art. 210 w zw. z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60), po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr RG – XXVIII/344/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca

2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 Uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4.  Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny publicznych 

gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1. Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej włącza się w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące
w Nowinach, z siedzibą: ul. Gimnazjalna 1, 26 – 052 Nowiny.

2. Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę o której mowa w pkt 1 jest dzień 1 września 2017 r.

3. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Nowinach zakończy działalność.

4. Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej

w Nowinach jest dzień 31 sierpnia 2017 roku.

5. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach prowadzi się 

klasy dotychczasowego Gimnazjum.

6. Do klas gimnazjum prowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach stosuje się 

dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.

7. Z dniem 1 września 2019 roku trzyletnie Liceum Ogólnokształcące w Nowinach stanie się 

czteroletnim liceum.”.

2. § 5 Uchwały zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5.  Określa się następujące granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r.:

1. Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Nowinach prowadzonych 

w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach obejmuje wszystkie miejscowości z terenu Gminy 

Sitkówka – Nowiny.”.

3. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy

Renata Posłowska

Id: C6E06F9B-2ACC-490E-91A9-3852B64048B4. Podpisany Strona 2


