Uchwała Nr XXIX/229/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego oraz projektu zmiany uchwały Nr XXXVII/542/
2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
1. Określić na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin oraz granice
obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określić na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
plan sieci prowadzonych przez miasto Będzin gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów
prowadzonych przez miasto Będzin gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
3. Określić obowiązujący od dnia 1 września 2019 roku plan sieci ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin oraz granice obwodów
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin,
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
1. Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Będzinie
włącza się do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej z siedzibą
przy ul. Sportowej 2 w Będzinie na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie
rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku,
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 rozpocznie się
w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 roku.
2. Gimnazjum nr 2 w Będzinie z siedzibą przy ul. Rewolucjonistów 18 włącza się
do Szkoły Podstawowej nr 13 z siedzibą przy ul. Rewolucjonistów 18 w Będzinie
na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 roku,

2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 rozpocznie się
w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum nr 2 w Będzinie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017
roku.
3. Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Wolności 51
w Będzinie włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego
z siedzibą przy ul. Wolności 51 w Będzinie na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Będzinie
rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku,
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 rozpocznie się
w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Będzinie zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
4. Gimnazjum nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy ul. Kołłątaja 63
w Będzinie włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Kołłątaja 63 w Będzinie
na następujących warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
z Oddziałami Integracyjnymi w Będzinie rozpocznie działalność z dniem
1 września 2017 roku,
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Będzinie zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
5. Gimnazjum nr 6 z siedzibą przy ul. Jedności 38 w Będzinie włącza się do Szkoły
Podstawowej nr 9 z siedzibą przy ul. Jedności 38 w Będzinie na następujących
warunkach:
1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 roku,
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 rozpocznie się
w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum nr 6 w Będzinie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017
roku.
§3
Nadać nowe brzmienie § 2 uchwały Nr XXXVII/542/2009 Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto
Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych:
„Ustalić sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez miasto Będzin:
1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4, Będzin, ul. Stalickiego 1.
2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9, Będzin, ul. Jedności 38.
3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 10, Będzin, ul. Sportowa 2.
4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi,
Będzin, ul. Broniewskiego 12.
5. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13, Będzin, ul. Rewolucjonistów
18.”

§4
Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada
20 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.
§5
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawami – Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo
Oświatowe zmieniona zostanie struktura szkół w Polsce. W miejsce obecnie
istniejących wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea
ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Uczniowie
obecnych szóstych klas szkół podstawowych 1 września 2017 roku rozpoczną naukę
w klasach siódmych w swoich obecnych szkołach. Tym samym do stopniowo
wygaszanych gimnazjów nie będzie już prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym
2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik uczniów z klas III.
Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia
do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum. Uchwała w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół określa także warunki i terminy obowiązujące
przy przeprowadzaniu zmian wynikających z ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.
Projekt dostosowania sieci prowadzonych przez miasto Będzin szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zakłada:
• włączenie od 1 września 2017 roku samodzielnego Gimnazjum nr 1 im. Jana
Dormana przy ul. Sportowej nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 10 z siedzibą
przy ul. Sportowej 2,
• funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami przedszkolnymi
i gimnazjalnymi w dwóch budynkach: przy ul. Sportowej 2 (siedziba szkoły)
i przy ul. Sportowej 1 (budynek nr 2),
• funkcjonowanie samodzielnego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. Krakowskiej 14 do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
• włączenie od 1 września 2017 roku 4 gimnazjów w miejskich zespołach szkół
do szkół podstawowych (Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 13
przy ul. Rewolucjonistów 18, Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Wolności 51, Gimnazjum nr 5
im. Marii Curie-Skłodowskiej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego przy ul. Kołłątaja 63 i Gimnazjum nr 6 do Szkoły Podstawowej
nr 9 przy ul. Jedności 38),
• 10 sześcioletnich szkół podstawowych staje się z dniem 1 września 2017 roku
ośmioletnimi szkołami podstawowymi,
• w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku pozostawienie
bez zmian dotychczas obowiązujących obwodów szkół podstawowych
i gimnazjów,
• wprowadzenie korekty granic obwodów od 1 września 2019 roku: włączenie
do obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 –
Ignacego Krasickiego i Nadbrzeżnej, do obwodu Szkoły Podstawowej nr 11
włączenie z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 – części ulicy Wspólnej od nr 1
do nr 19 i od nr 2 do nr 18, do obwodu Szkoły Podstawowej nr 13 włączenie
z obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 bloków przy ul. 9 Maja 1, 1a, 3 i 5.
Na podstawie art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) projektuje się
zmianę uchwały Nr XXXVII/542/ 2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca
2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w części
dotyczącej sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przyjęty przez Radę Miejską Będzina projekt przedkłada się do zaopiniowania
przez Śląskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe. Procedura kończy się
podjęciem właściwej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

