
Uchwala Nr XXVI/I40/2017
Rady Gminy w Czerrninie

z dnia 3l marca 2017 r

w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego

Na podstawie ań' l8 ust. 2 pL1 15 ustawy z dnia 8 marca l990 r o samorządzie gminnym
(Dz. v. z2016 t. poz.446' 1579 i 1948) orazart.l17 ust' l i 4, ań. l27ust. l iart.2l0ust'l
ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r Przepisy vprowadzającę trstawę - Prawo oświatowe (Dz' U'
z 2017 r. poz' 60)' po uwzględnieniu pozl}*nej opinii Podkarpackiego Kuratora oświaty z
dnia 28 lutego 20l7r. uchwala się, co następuje:

$ l. Uchwała okeśla:
1) plan sieci publicznych szkół podstawo1\'ych prowadzonych przez Gminę Czermin,

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonycb przez
Gminę Czermin, na okres od 1 wEeśnia 20l 7 r do dnia 3 l sierpnia 20l 9 r, który
stanowi zalącznik l do nińejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę czermin publicznych gimnazjów, oraz granice
obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Czermin na okęs od l września 20l7 r do dnia 3l sierpnia 2019 r, który stanowi
zalącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
a także granicę obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czermin, od dnią l wzęśnia 2019 r., który stanowi
zalącznik 3 do niniejszej uchwĄ'

$ 2' Z dniem l wrzęśnia 2017r likwiduje się klasę I, a w lalach następnych kolejne klasy
Gimnazjum w Czerminie.

$ 3. Z dniem l wrzęśnia 20l7r. szkoła Podstawowa w Bmiu osuchowskim

o stuktwze olganizacyjnej obejmującej klasy I _ vI prŻeksztalca się w ośnioletnią szkołę
podstawową'

$ 4' Z dniem l rvTześnia 20l7r sŻkoła Podstawowa w czermini€ o strukturze orgarrizacyjnej
obejmującej klasy I - vI przeksztalca się w ośmioletnią sŻkołę podstawową'

$ 5' Z dniem 1 września 20l7r Szkoła Podstawowa w Łysakowie o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy I - VI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę podstawową.

$ 6' Z dniem l wrŻeśnia 2017r Szkoła Podstawowa w otałęży o strukturze organizacyjnej
obęjmującej klasy l - VI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę podstawową.

$ 7' Z dniem 1 września 20l7r Szkoła Podstawowa w Trzcianie o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy I - VI przeksztalca się w ośmioletnią szkołę podstawową.

$ 8. Z dniem 1 wrzęśnia 20l7r szkoła Podstawowa im. Amy Jenke w Ziempniowie o
struktuze organizacyjnej obejmującej klasy I _ VI prżeksztalca się w ośmioletnią szkołę
podstawową'

$ 9' Uchwała wchodzi w życie po upły-wie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzlwa PodkaĘackego.



zalłcznik Nr tdo Ucbwaly Nr xxvul40/20l7
Rrdy GDiny w Czerminie z dnia 3t marca 20t 7r,

Plan sieci publicznych szkól podsaawotr?ch prowadzonycb przgz GrDinę czerDitr, r takźe granice ob*odów publicznych szkólpodstawowych prowadzoDych p|zez Gminę'c'."'io. o"-o-ń". 
""Jń#] i-"*' 

'0l7r. 
dodnia3l sierpnia20lvr.

Aures riedziby szńĘl
3dr€sy €wcn!ualnych innych
lok'lizacji prorvadŻenia z;i€ć

dydłktycznych, wvchowawcłct

Granice obwodu szkoły n':

rok szkol ny 201 7/20l8 rok szl(olny 2018/20t9
Szkoła podstawowa-i Bmiu

39-304 Czermin
greń osuchowski od nrj?ffill 2 l_

od nr I]6 do 206;zi€mpniów od nr l
do ru'2li Dąbrówka osuchowska od nr
75 do nr l24; szzfranów od nr óo do nf

od ft 264 do nr 272

Breń osucho*ski od nrlżo n-ill)_i
od nr I36 do 20ó: ziempniów od nr l
do nr 2l: Dąbró\łka osuchowskaod.r
75 do nr l24;szafranówod nr ó0 do rlr

od Ń 264 do ft 272Szkoła PodsawŃa wćżńliie
39-304 Czerminie

Czermin; sreń osuchó lia;l-a;
nr 8; Lysaków od ff l do nr

odnrldoff39

Ćzermin: areń osuchŃ;I a;-Ii6
ff 8: Lysaków od nr l do nr
łqqzafranów od nr I do nr 39

szkoła Podstawowa * ry""*6*i" Łysaków l9l
39-304 Czgnnin

tysaków od.rr:Ti wyEczłiern oa rr.
264 do 27 2:,szaftanó\] od nr 40 do n.

ł-l sakow oa nr .l l z rnyłączenlirn oa *
264 do 272:szafranów od nr 40 dÓ nrSzkoła Podstawo*a wdiĘ! otałęŻ 15

39-30ó córki
ota4z z wyĘczeńiem nr:óiTnl
3l liWola

oałęz z wyąc-nie-m m:ol i nr
3l liWolaSzkoła Podstawowi iTEłiiji Trzciana2S9

39-304 Cz€rmin
Trzciana; oąbro*ka os E6iiEiiiii
ldonrT4 Trzciana: Dąbrowkabsui iilliiiii

Szkoła podstawowa_i 
. Eni Jenk" *

Ziempniowie
ziempniów 9l Zienpniów od nr ĄBrelibGchowsłi

odrt 1l3 do ff lJslotałęż nrJ07 inr
Ziernpniów od nr72;Breń oichówsk;
odnr l l3 do nr l35;otałęż nr3o7 i n



zeĘcznik Nr 2 do Uchwaly Nr xxv!140/2017
Rady Gminy w c'łrninie z dnia 31 narcg 2017r.

PIan sieci prowadzonych przez cminę cz€rmin publicznych gimnazjów oraz gfanico obwodów dotychcz'sowych publicznych
od dDia l wrześDia 2017 r. do dnir 3l sierpDir 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły

Adfes siedziby szkoły,
adresy ewentualnych
irmych lokalizacji .

prowadzenia zajęc
dydaktycznyctl
wychowawczych i
ooiekuriczvch

Granice obwodu szkĄ na

rok szkolny 201712018 rok szkolny 2018/2019

t. Gimnazjum w Czerminie Czermin 454
39-304 Czermin

Breń osuchowski; czermin; Dąbńwka
osuchowska; Łysaków; otałęż;
Szafianów; Trzciana; wola otałęska;
Ziemoniów

Breń osuchowskil cz€min:
Dąbrówka osuchotłska; Łysaków;
otałęż; szafranów; Trzcianą Wola
otałeŚka: ziemÓniów



Zalącznik nr 3 do Uchwaly Nr xxvl/1402017
Rądy Gminy w czerminie z dni.3l marca 20l7r.

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę czermin, a takźe graDice obwodów pubticznych
ośmioletnich szkól oodstawo$rych Drowadzonvch nłzez Gmin. r"ż.miń nd dńią t wżo{Dio ,'nlo -mlo wowych prowadzolych przez Gminę czermin od dnia l września 2019 r.

Lp. Nazwa Śzkolv

Adres siedziby szkoły,
adresy ew€ntualnych innych
lokalizacji prowadzenia zajęc

dydaktycznych, rłTchowawczych i
opiekuńczvch

Granice obwodu szkoĘ od dnia
l września 2019 r.

Szkoła Podstawowa w Bmiu osuchowskim Breń osuchowski 64,
39-304 Czemin

Breń osuchowski od nr 9 do nr 1l2
od nr 13ó do 206; Ziempniów od nr
do nr 2 l ; Dąbrówka osuchowska od
nr 75 do nr 124; Szafranów od m 60
do nr 78; Łysaków od nr 264 do rv
212

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

Czermin; Breń Osuchowski od nr l do
nr 8; Łysaków od nr l do nr
3O;Szafranów od nr l do nr 39

3. szkoła Podstawowa w Łysakowie Łysaków 19l
39-304 Czermin

Łysaków od m 3l z wyłączeniem od
ltt 264 do 21Ż;Szaftanów od m40 do
nr 59

4. szkoła Podstawowa w otałęży otałęż l5
39-306 Górki

otałęż z wyłączeniem ff 307 i nr
3l 1:Wola otałeska

5. Szkoła Podstawowa w Trzcianie Trzciaia2S9
39-304 Częrmin

Trzciana; Dąbrówka osuchowska od
nrldonrT4

6. Szkoła Podstawowa im_ Anny Jenke w Ziempniowie Ziempniów 9l
39-304 Czermin

Ziempniów od nr 22;Breń osuchowski
od nr 113 do ru l35;otałęŹ nr 307 i nr
311


