
U C H W A Ł A  NR  XLI/242/17 

 
RADY  GMINY  SOMIANKA 

z  dnia  22 listopada 2017r. 
 

 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie           
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875),  art. 191 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 261 ustawy                                                              
z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe                                                   
(Dz. U. z 2017r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 1 i 2 ustawy                                                                            
z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.),                                
Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017r. dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach                                        
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach;  

2. Siedziba ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei 
w Kręgach znajduje się pod adresem: Kręgi 9, 07-200 Wyszków; 

3. Obwód ośmioletniej szkoły, o której mowa w ust 1  obejmuje miejscowość: 
Kręgi.  

 

§ 2.Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły podstawowej o której 
mowa w §1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
/-/ Krzysztof Jan Rakowski               

 

  

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XLI/242/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach 

 

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017r.  dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową.                                
Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego  zobowiązane są do stwierdzenia 
tego przekształcenia w drodze uchwały. 

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać                            
za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

/-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 


