UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia …….. kwietnia 2018r.
w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas VI szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. 2017,. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 205 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1.
1.Wskazuje się uczniom oddziału C obecnej klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie przy ul. Niepodległości
11A, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach
szkolnych 2018/2019 – 2019/2020, Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
Iławie przy ul. Kościuszki 2A, powstałą z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Iławie przy ul. Kościuszki 2A.
2. Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 2018r., a uczniowie ci rozpoczynają
naukę w klasie VII w roku szkolnym 2018/2019.
§2.
1. Wskazuje się uczniom oddziałów C i D obecnej klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Polskich Podróżników w Iławie przy ul. Skłodowskiej 31, jako miejsce realizacji obowiązku
szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020, Szkołę
Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie przy ul.
Wiejskiej 11, powstałą z przekształcenia Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Polskich Noblistów w Iławie przy ul. Wiejskiej 11.
2. Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 2018r., a uczniowie ci rozpoczynają
naukę w klasie VII w roku szkolnym 2018/2019.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/325/17 z dnia 27 marca
2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego w Gminie Miejskiej Iława dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe (SP2,
SP3, SP4) z dniem 1 września 2017r. stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, a
Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Iławie oraz Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Iławie z
dniem 1 września 2017 roku zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.
W związku z wprowadzoną reformą Gmina Miejska Iława stosuje w okresie
przejściowym rozwiązanie wynikające z art. 205 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe tj. wskazuje uczniom niektórych oddziałów klas VI (poza oddziałami
sportowymi i integracyjnymi), funkcjonujących w szkołach podstawowych, miejsce realizacji
obowiązku szkolnego od kl. VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej w
wyniku przekształcenia z gimnazjum. Zapewni to możliwość osiągnięcia pełnej struktury
organizacyjnej szkół oraz pozwoli na stworzenie optymalnych warunków kształcenia uczniów
w dotychczasowych szkołach podstawowych.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

