UCHWAŁA NR XLIII/365/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku
miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach
szkolnych 2018/2019 - 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej
z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wskazuje się uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsce
realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2018/2019
- 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im.
Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 205 ust. 4 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły
podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII,
w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia
gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę.
Z powołanego przepisu wynika, że organem właściwym do wskazania szkoły podstawowej powstałej
z przekształcenia gimnazjum jest organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego – czyli
Rada Miejska w Toszku. Rada Miejska w Toszku – jako organ stanowiący – podejmuje decyzję w formie
uchwały. Wobec tego w przedstawionej sytuacji wskazanie szkoły powinno nastąpić w odrębnej uchwale.
W uchwale należy wskazać klasy, które będą realizować obowiązek szkolny w szkole podstawowej
powstałej z przekształcenia gimnazjum, jak również lata szkolne, w których obowiązek ten będzie w tej
szkole realizowany. Określenie lat szkolnych będzie wyznacznikiem okresu obowiązywania uchwały.
Zastosowanie art. 205 ust. 4 ww. ustawy oznacza dla uczniów zmianę szkoły i to rozwiązanie nie wymaga
uzyskania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgody rodziców uczniów.
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