
Uchwala Nr XXM135/2017
Rady Gminy w Czerminie

z dnia l0lutego 2017 r

w sprawie projektu dostoŚowania sieci szkól podstawo$Ych i gimnazjów do nowego
ustroju Śzkolnego

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustauy z dnia 8 marca l990 r o samorządzie gmirrnym

(Dz. U. z 2016 t. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy

z dnia 14 grudnia 201ó r Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r
poz' Ó0) uchwala się. co następuje:

$ 1. Uchwała okeśla:

' 1) plan sieci publicznych szkół podstawowych ptowadzonych przez Gminę Czermin,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych ptzez

Gminę Czermin' na okres od l września 2017r do dnia 31 sierpnia 2019 r, który
stanowi zalącznik 1 do niniejszej uchwĄ;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Czermin publicznych gimnazjów, oraz granice

obwodów dotychczasowych pub1icŻnych gimnaŻjów plowadzonych przez Gminę
Czermin na okes od 1 wvęśnia 20l7r do dnia 31 sierpnia 20l9 r, który stanowi

załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych plowadzonych przez
gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czermin, od dnia l września 2019' który stanowi załącznik
3 do niniejszej uchwały.

$ 2. Z dniem 1 v"rzęśniazll1r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy
Gimnazjum w Czerminie.

$ 3. Z dniem l września 2017r szkoła Podstawowa w Bmiu osuchowskim

o struktuże olganizacyjnej obejmującej ldasy l vI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę
podsta\łową.

$ 4' Z dniem 1 września 2017r Szkoła Podstawowa w czerminie o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy I - vI przeksztalca się w ośmiolętnią szkołę podstawową'

$ 5. Z dniem I vrześnia 20I7r. szkoła Podstawowa w Łysakowie o strukturze organizacyjnej
obejmującęj klasy I _ vI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę podstawową'

$ 6. z dnięm l wlześnia 2017r Szkoła Podstawowa w otałęży o shukturzę organizacfnej
obejmującej klasy I VI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę podstawową.

s 7' Z dniem 1 września 2017r szkoła Podstawowa w Trzcianie o stukturze organizaclnej
obejmującej klasy I VI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę podstawową



$ 8' Z dniem l września 20\'It. Szkola Podstawowa im' Anny Jenłe w Ziempniowie o
strŃturze organizacyjnej obejmującej klasy I _ vI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę
podstawową.

$ 9. Uchwałę plzfkaarje się Podkarpackiemu Kuratorowi oświaty oraŻ Zwiękowi
NaucŻycielstwa Polskiego, Załząd' oddziału w Mielcu niezwłocanie po jej uchwaleniu.

$ l0. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości popŹez umieszczenie jej
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czermin, 39-304 czemin l40, a także na
stronie w Biuletlnie Informacji Publicznej Gminy Czemin.

$ 11. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

'Ł:[W#:



zalącznik Nr 1 do Uchwab Nr xxlv/135/20l7 Rady Gniny w czermini€ z dnia l0 lutego 2017r.

Plrn sieci pub|icznych szkól podstawołach prowadzonych przez Gminę Czermin, ł także granice obwodów publicznych Śzkól
podstawowych prowadzonych przez Gminę czermin, na okr€s od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnla zo19 r'

Lp. NrzBr szkoty

Adr€s Śiedziby szkob'
8dreśy ew€ntuslnych innych
lokllizrcji prowadzenia zajęć

dydaktycznychr wychowrrvczych i
onickuńc^ch

Gmnice obwodu szkoly na:

rok szkolny 20172018 rok szkolny 2018/20t9

szkoła Podstawowa w Bmiu
osuchowŚkim

Breń osuchowski 64.
39-304 czlmiń

Breń osuchowski od nr 9 do nf l ] 2 i
od nr 136 do 206; Ziempniów od ff 1

do nr 2l j Dąbrówka osuchowska od nr
75 do Dr l24; szafrańw od !r 60 do ff
78; Łysaków od nr 2ó4 do nr 272

Br€ń osuchowski od rr 9 do nr 112 i
od Dr lJ6 do 206. ziempnrów od fu. ]

do nr 2IIDdbrówka osuchowsk. Órl nr
75 do nr 124; sza&anów od ff 60 do nr
78; Łysaków od nr 264 do m 272

2. szkoła Podstawowa w czerminie czernń 454
39-304 Czerminie

czermini Breń osuchowski od nr 1 do
nr 8; Łysaków od 1 do nr
3o;szafi:anów od m l do nr ]9

Czermin; Breri Osuchowski od nr 1 do
nr 8; Lysaków od nr 1 do nr
30iszafianów od nr l do nr]9

3. szkoła Podstawowa w Łysakowie Lysaków l9l
39-304 cŻermin

Łysaków od nr 31 z \Ą'Ęcz€ni€m od nr
264 dr 212,Sz ka 6w od nr 40 do ff
59

Lysaków od ni 3l z }vylączeniem od nr
264 do 212:Szafuanów od ff 40 do nr
59

4. szkoła Podstawowa w otałęży otałęż 15
39-306 Górki

otaĘż z $yłq{zeniem nr 307 i .r.
3l1;wola otałęska

otałęż z łyłączeniem nr 307 i rlr
31l;wola otałęska

5. Szkoła Podstawowa w Trzcianie Trzciana 289
39-304 cŻemin

TrŻciana; Dąbrówka osuchowska od nr Tfzciarla; Dąbrówka osuchowska od nr
ldoff74

6. szkoła Podstawowa im. Anay JeŃe w
Ziempniowie

Zienpnió}v 9l
39-304 Czermin

ziempniów od nr 22;Brcń osuchowski
od nr l 13 do nr 135;otałęŹ nr 307 i nr
31r

ziempniów od m22;Breń osuchowski
odnr 113 do rll l35;otałężnr 307 i ff
3t l



Zalącznik Nr 2 do Uchwaly Nr xxlv/135/2017 Rady Gminy w Czerminie z dnia 10 lltego2o17t.

Plan sieci prowadzonych przez Gninę cŻermin publicunych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych
gimnazjów od dnia 1 września 2017 r' do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Adres siedziby szkoły,
adresy €wentualnych innych
lok'liz5cii prowadzenia zaięć

dydaktycznych,
$Tchowrwczych i

oDiekUńcnch

Granic€ obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018 rok sŻkotny 2018/2019

Ginmaąjum w czerminie Czenr,m454
39-304 cŻemiń

Breń osuchowski; czermin; Dąbrówka
osuchowska; Łysaków; otałęł szafi€nówl
Trzciana: wola otałęska: ZiemDniów

Breń osuchowski; czernin; Dąbró\łka
osuchowska; Łysaków; otałęŻ; sŻaaanów;
Trzciana; wola otałęska; ziemDniów



Zalącznik Nr 3 do Uchwały Nr )ffIv/135/2017 Rady Gminy w czerminie z dni. 10 lutego 2017r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin, a takźe granice obwodów
publicznych ośmioletnich szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin, a takźe inne oęany, od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nrz a szkoly

Adr€I siedziby szkoły'
adr$y ewe tuslnych innych lokslżscji

prowadz€nia zajęć dydakĘcznych,
wychowgwcŻłch i opi€kuńcŻych

Projekt grsnic obwod! szkoły od dnia l
wr'eśnia 2019 r.

I szkoła Podstawowa w Bmiu osuchowśkifu Breń osuchowski 64.
39-104 Czemin

Breń osuchowski od nr 9 do nł l 12 i od nr
136 do 206; Zi€mpniów od nr l do nr21;
Dąhówka osuchowska od nr 75 do nr l24:
szaaanów od nr 60 do ff 78; Łysaków od nr
264 ds n 212

2. szkoła Podstawowa w czerminie Czeffilr454
39-304 Czerminie

czermin; Breń osuchowski od nr l do nr 8l
Łysaków od nr 1 do ff 3o;szafranów od nr 1

do Dr 39
3. szkoła Podstawowa w Łysakowie Łysaków l9l

39-304 Czermin
Ł)saków od nr 31 z wyłąc?śniem od,rri 264
do 272;szafianów od nr 40 do nr 59

4. Szkoła Podstawowa w otałęzy otałęż 15
39-306 Gó*i

otałęż z wyłączeniein nr 307 i ff 3l l ]wola

5. szkoła Podstawowa w Trzcianio 'Iftciaia289
39-304 CzenniD

Trzciam; Dąbrówka osuchowska od nr 1 do
74

6. sŻkoła Podstawowa im. Arroy Jenke w ziempniov.i€ zi€mpniów 91
39-304 Cztmin

Ziempniów od DI22;Breń osucho\łski od nr
1l3 do nr l35lotahż nr 307 i tr] 3l ]



Sieć szkól na terenie gmiDy czermin
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- szkoły Podstawowe

- gimnazja


