
UCHWAŁA NR XXXVIII/306/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 13 listopada 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1875), art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz 

art. 117 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 

2017 poz. 60 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 01 września 2017 r. sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Janczewie z siedzibą w Janczewo 27, 66-431 Santok, w ośmioletnią szkołę podstawową: 

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Janczewie 

2) siedziba szkoły: Janczewo 27, 66-431 Santok 

3) obwód szkoły obejmuje: Janczewo, Górki. 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janczewie, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Santok w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janczewie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Damian Kochmański 



  

 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 ze zm.) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. 

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze 

uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1. 

Wobec powyższego uzasadnionym jest jej podjęcie. 


