
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 471 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

              W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) ustrój szkolny  

z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum 

ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie 

przekształceniu.  

Docelowa struktura szkolnictwa to 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum 

ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła 

specjalna przysposabiająca do pracy, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna. 

Dotychczasowe gimnazjum można: 

1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, 

2) włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, 

3) przekształcić w liceum ogólnokształcące albo technikum, 

4) włączyć do liceum ogólnokształcącego albo technikum, 

5) przekształcić w branżową szkołę I stopnia  

6) włączyć do branżowej szkoły I stopnia. 

            Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej 

szkoły należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącej gimnazjum. 

Ponadto na podstawie art. 210 wyżej wymienionej ustawy rada gminy w terminie do 

31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na 

okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Samorząd Miasta Konina otrzymał opinię wydaną przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 9 marca 2017 r., dotyczącą Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 

16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Uchwała ta została również zaopiniowana przez wskazane w wyżej wymienionej 

ustawie związki zawodowe. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

                  Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                  /-/ Wiesław Steinke 

 


