KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

Procedura dotycząca opiniowania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uchwały
rady gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
I.

Podstawa prawna
Art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dalej zwanej ustawą wprowadzającą.

II.

Postanowienia ogólne
1. Wniosek o zaopiniowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uchwały
w sprawie projektu dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 339, budynek B lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań (z dopiskiem
sieć szkół).
2. Ilekroć w dalszej części tego dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
a) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę rady gminy w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, o której mowa w art. 206 ust. 1 ustawy wprowadzającej,
b) wniosku - należy przez to rozumieć pismo przewodnie;
c) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego,
która zamierza dostosować sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
d) urzędzie - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
3. Datą przekazania uchwały do urzędu jest data jej otrzymania przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
4. Wielkopolski Kurator Oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
5. Wniosek winien być opatrzony pieczęcią i podpisem uprawnionej osoby.
6. Postępowanie dotyczące opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowaniu
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego prowadzą
odpowiednio, ze względu na właściwość miejscową wnioskodawcy, wizytatorzy:
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu
oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
7. Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczy uchwały, o której mowa
w art. 206 ust. 1 ustawy wprowadzającej w zakresie, o którym mowa w art. 206
ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy tj.:
1) planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych,
mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 – Prawo
oświatowe, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
2) planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach
I stopnia, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę
na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,

prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
3) warunków przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły
podstawowe, prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dnia rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, określonego
zgodnie z art. 129 ust. 2,
b) roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej
szkoły podstawowej.
8. Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zawiera w szczególności ocenę zgodności
z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę zaproponowanych
w niej warunków zapewnienia możliwości realizacji odpowiednio obowiązku
szkolnego, obowiązku nauki lub rocznego przygotowania przedszkolnego
przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie danej gminy.
9. Wielkopolski Kurator Oświaty dopuszcza możliwość zwrócenia się
do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji.
10.
Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, o której mowa pkt 8 może być
pozytywna lub wskazywać zmiany, które należy uwzględnić w uchwale, o której
mowa w art. 210 ustawy wprowadzającej.
11. Opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jest wiążąca i nie służy od niej
zażalenie. Na opinię służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
III.
Wymagane dokumenty.
W postępowaniu należy przedłożyć:
a) wniosek,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały do zaopiniowania wraz
z uzasadnieniem;
c) informację o warunkach zapewnienia dzieciom i młodzieży zamieszkałym
na terenie danej gminy możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki (np.: prognozowaną liczbę uczniów w danej szkole, w tym w klasie I,
zmianowość, liczbę oddziałów, odległości pomiędzy miejscami prowadzenia
zajęć, jeśli są one prowadzone w kilku budynkach, liczbę uczniów dowożonych),
a także w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 4 ustawy wprowadzającej
informację o warunkach zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie gminy
możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
d) inne dokumenty, które wnioskodawca uzna za zasadne.
IV. Postanowienia końcowe.
Informacji na temat postępowania dotyczącego opiniowania uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego udzielają odpowiednio, ze względu na właściwość miejscową
wnioskodawcy, wizytatorzy: Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
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Poznań, 13 stycznia 2017 r.

