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Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach referuje dyrektor Biura 
Administracyjno -Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach -  Pani Joanna Paciorek
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OŚWIATY 
w Zdzieszowicach 

ul. Nowa 3

NiP 199 00 40 185

BA-EO 1.0715.2.2017

Zdzieszowice, 21.03.2017 r.

Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 r. zgodnie z załączonym uzasadnieniem do uchwały.



Projekt uchwały nie budzi

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzące ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuję:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz granicę ich 
obwodów, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice publicznych gimnazjów oraz granice obwodów na 
okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc uchwała Nr L/389/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 26 czerwca 2014 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1719).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały N r...................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia............... ....2017 r.

Plan sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, a także granice 
obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice, na okres od dnia

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

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 
adres ewentualnych 
innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018 na rok szkolny 2018/2019

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 

1 im Janusza 
Korczaka 

w Zdzieszowicach

Zdzieszowice 
ul. Chrobrego 36

Ulice: Boczna, B. 
Chrobrego, Chopina, Cicha, 
Dworcowa, Friedricha, 
Górna, Harcerska, 
Kozielska, Karola Miarki, 
Myśliwca, Odrzańska, 
Ogrodowa, Opolska, 
Osadników, Parkowa, 
Pokoju, Skrajna, Solownia, 
Sportowa, Wschodnia, Za 
Odrą, Zuchów, Piastów nr 
10, 11, 12, 13,14

Ulice: Boczna, B. 
Chrobrego, Chopina,
Cicha, Dworcowa, 
Friedricha, Górna, 
Harcerska, Kozielska, 
Karola Miarki, Myśliwca, 
Odrzańska, Ogrodowa, 
Opolska, Osadników, 
Parkowa, Pokoju, Skrajna, 
Solownia, Sportowa, 
Wschodnia, Za Odrą, 
Zuchów, Piastów nr 10, 11, 
12,13,14

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 

2 im Artura 
Gadzióskiego 

w Zdzieszowicach

Zdzieszowice 
ul. Plac 1-go Majal

Sołectwo: Rozwadza Ulice: 
Brzozowa, Dunikowskiego, 
Góry św. Anny od nr.22, 
Gen. Zawadzkiego, 
Graniczna, Katowicka, 
Kopernika, Krótka, 
Kwiatowa, 22-Lipca, 
Mickiewicza, Piaskowa, 
Pionierów, Prusa, Plac 1-go 
Maja, Roosevelta, 
Sienkiewicza, Słowackiego, 
Strzelecka, Wigury, Żwirki, 
Żymierskiego, Żyrowska, 
Wolności, Polna, 
Rozwadzka

Sołectwo: Rozwadza Ulice: 
Brzozowa, Dunikowskiego, 
Góry św. Anny od nr.22, 
Gen. Zawadzkiego, 
Graniczna, Katowicka, 
Kopernika, Krótka, 
Kwiatowa, 22-Lipca, 
Mickiewicza, Piaskowa, 
Pionierów, Prusa, Plac 1-go 
Maja, Roosevelta, 
Sienkiewicza,
Słowackiego, Strzelecka, 
Wigury, Żwirki, 
Żymierskiego, Żyrowska, 
Wolności, Polna, 
Rozwadzka

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 

3 im Władysława 
Sikorskiego 

w Zdzieszowicach 
z klasami 

integracyjnymi, 
dwujęzycznymi 

i sportowymi

Zdzieszowice 
ul. Nowa 3

Ulice: Akacjowa, 
Fabryczna, Filarskiego, 
Orzeszkowej, Góry św. 
Anny do nr. 21 a, 
Korfantego, Kościuszki, 
Leśna, Nowa, Powstańców 
Śląskich, Zielona, Piastów 
za wyjątkiem numerów od 
10-14.

Ulice: Akacjowa, 
Fabryczna, Filarskiego, 
Orzeszkowej, Góry św. 
Anny do nr. 21 a, 
Korfantego, Kościuszki, 
Leśna, Nowa, Powstańców 
Śląskich, Zielona, Piastów 
za wyjątkiem numerów od 
10-14.
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4. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im.

Księdza Jana 
Twardowskiego 

w Januszkowicach 
z oddziałami 

przedszkolnymi

Januszkowice 
ul. Lesiańska 6

Sołectwo: Januszkowice Sołectwo: Januszkowice

5. Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
w Krępnej 

z oddziałami 
przedszkolnymi

Krępna
ul. Zdzieszowicka 

35

Sołectwo: Krępna Sołectwo: Krępna

6. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 

Stefana Rosponda 
w Żyrowej

Żyrowa 
ul. Wojska 
Polskiego 4

Sołectwa: Żyrowa, Oleszka, 
osada Dalnie, Jasiona

Sołectwa: Żyrowa, 
Oleszka, osada Dalnie, 
Jasiona
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Załącznik Nr 2 do Uchwały N r...................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia................... 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice publicznych gimnazjów oraz granice obwodów od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, adresy 
ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019

1. Publiczne 
Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 

w Zdzieszowicach

Zdzieszowice 
ul. Nowa 3

Gmina Zdzieszowice: 
Miasto Zdzieszowice, 
Sołectwa: Januszkowice, 
Rozwadza, Krępna, 
Żyrowa, Jasiona, 
Oleszka, osada Dalnie

Gmina Zdzieszowice: 
Miasto Zdzieszowice, 
Sołectwa: 
Januszkowice, 
Rozwadza, Krępna, 
Żyrowa, Jasiona, 
Oleszka, osada Dalnie
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Uzasadnienie do projektu uchwały

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

Zgodnie z art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. poz. 60 przepisy wprowadzające ustawę prawo 
oświatowe. Rada Gminny po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty odnoszącej się do 
uchwały Nr XXXIV/228/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę 
ostateczną w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Gmina uzyskała pozytywną opinię opolskiego kuratora oświaty pismo nr WRE.545.59.2017.

Ponadto spełniła wymogi art. 209 i uzyskała pozytywne opinie związków zawodowych:

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego -  Zarząd Oddziału Zdzieszowice - pismo z dnia 13 marca 
2017 r.

2. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 
Wychowania -  pismo z dnia 7 marca 2017 r.

Reasumując wszystkie szkoły podstawowe zgodnie z ar. 117 ust. 1 tejże ustawy z dniem 1 września 
2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi, a gimnazjum zgodnie z art. 127 ulega wygaszaniu, nie przeprowadza się od roku 
szkolnego 2017/2018 postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych dotychczasowego gimnazjum.

Załączniki:

-  Pismo opolskiego kuratora oświaty.
-  Pisma związków zawodowych.

Opracowała: Joanna Paciorek



Pracowników Oświaty i Wychowania 
4^303 KRAPKOWICE„ uL Elsnera 8

zyzakładowa Organizacja 
^  Związkowa

I URZĄD MSEJSK3 w ZdziaraS r i Ł ^  
S E K R E T A R I A T  

W P Ł Y N Ę Ł O

Tel. kom. Krapkowice, dnia 07.03.2017r.
664-746-091
608-203-33

Sz. P> Sybila Zimerman 
Burmistrz Zdzieszowic 
ul Bolesława Chrobrego 34, 
47-330 Zdzieszowice

Dotyczy: odpowiedzi na pismo za oznaczeniem BA-EO1.0713.1.2017 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo ws. wdrażania reformy oświaty, które MOZ NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Krapkowicach otrzymał w dniu 27.02.2017r. 
przedstawiam co następuje;

Zgodnie z § 41 ust. 3 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność”, do przedstawienia opinii o której 
mowa w art. 209 ustawy -  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe umocowany jest 
Zarząd regionu Związku, który reprezentuje Związek wobec władz samorządowych. Niemniej 
na podstawie § 41 ust. 3 pkt 5 Statutu Zarząd regionu może upoważnić władzę wykonawczą 
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku do opiniowania projektów aktów prawnych 
dotyczących danego zakładu pracy.

Jako że Zarząd regionu udzielił tut. MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i 
Wychowania upoważnienia do opiniowania aktów prawnych dotyczących szkół działających w 
obszarze naszego działania w zakresie projektów uchwał o dostosowaniu sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, w odpowiedzi na przedstawiony 
do zaopiniowania projekt uchwały nr XXXIV/228/17 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 
22.02.2017r. w  sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, niniejszym wskazuję, że po zapoznaniu się z treścią tej uchwały Związek 
pozytywnie opiniuje zaplanowane przez Radę Miejską w Zdzieszowicach działania związane z 
przemieszczeniami pracowników, zmianami w ich stosunkach pracy, jak i związane z tym 
przekształcenia organizacyjne.

Załącznik: upoważnienie.

Z poważaniem

Pracowników Oiwłaty I Wychowanka



ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ZARZĄD ODDZIAŁU ZDZIESZOWICE

Zdzieszowice, 13 marca 2017 r.

JRO ADMINISTRACYJNO- 
EKONOMICZNIE OŚWIATY Pani

12017 -03" 1 6 Sybilla Zimerman 

Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: zaopiniowania uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zarząd Oddziału ZNP w Zdzieszowicach, działając na podstawie z art. 209 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. wprowadzającej przepisy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku 

z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych po zapoznaniu się z uchwałą 

Nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

w Gminie Zdzieszowice przedstawionej pismem z dnia 27 lutego 2017 r. (znak: BA-EO 1.0713.2. 

2017) przez Burmistrza Zdzieszowic postanawia, co następuje:

Związek Nauczycielstwa Polskiego jako organizacja ogólnokrajowa był i jest przeciwny 

wprowadzanej reformie obecnego systemu oświaty. Mimo negatywnego stanowiska ZNP 

do reformy systemu oświaty postanawia wyrazić swoją opinię do przedstawionej wyżej uchwały 

Rady Miejskiej.

W naszej ocenie organ prowadzący szkoły w Gminie Zdzieszowice nie jest sprawcą wprowadzonej 

reformy oświatowej i w związku z powyższym nie możemy odstępować od współpracy 

z samorządem Gminy Zdzieszowice w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Oddziału ZNP w Zdzieszowicach mając na uwadze dobro dziecka, ucznia i zatrudnionych 

w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pozytywnie opiniuje wspomnianą uchwałę 

Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach.

Za Zarząd Oddziału ZNP w Zdzieszowicach

PREZE ZNP
w  !> i

mgr Krzysztof Kleniewski
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WRE.545.59.2017

Opole, marca 2017 r.

RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

2 1 - 03-  2017
an

Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Odpowiadając na pismo nr BA-EO 1.0714.4.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. z prośbą 
o wydanie opinii odnoszącej się do uchwały nr XXXIV/228/2017 Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która została dołączona 
do wyżej wymienionego wniosku, mając na względzie przyjęte w tej uchwale rozwiązania, 
na podstawie art. 208 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające 
ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) opiniuję pozytywnie przedstawiony 
w przedłożonej uchwaie projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego.

Uzasadnienie:

W dniu 22 lutego 2017 r. Rada Miejska w Zdzieszowicach podjęła uchwałę 
nr XXXIV/228/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 208 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 
60), opinia kuratora oświaty dotyczy uchwały, o której mowa w art. 206 ust. 1, w zakresie,
0 którym mowa w art. 206 ust. 2 pkt 1-3, oraz zawiera w szczególności ocenę zgodności 
z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia 
przez jednostkę samorządu terytorialnego możliwości realizacji obowiązku szkolnego
1 obowiązku nauki, (...) przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy.
Zgodnie z art. 206 ust. 2 cytowanej ustawy uchwała określa:

1) Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych Gminę Zdzieszowice, 
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Zdzieszowice oraz inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r. (Załącznik nr 1),

2) Plan sieci prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice publicznych gimnazjów 
oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Zdzieszowice na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
(Załącznik nr 2),

1
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3) Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę, a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice oraz inne organy, od dnia 1 września 
2019 r. (Załącznik nr 3).

4) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły 
podstawowe, prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

1. Zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy w uchwale określa się: plan sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających 
siedzibę na obszarze gminy (...) prowadzonych przez gminę, a także przez inne 
organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Rada Miejska w Zdzieszowicach w Załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIV/228/2017 
określiła plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Zdzieszowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice i inne organy na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe 
sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach, 
ul. Chrobrego 36,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach, 
ul. Plac 1 Maja 1,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego
w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego
w Januszkowicach, ul. Lesiańska 6, Januszkowice,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej, ul. Zdzieszowicka 35, Krępna,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Rosponda w Żyrowej,

ul. Wojska Polskiego 4, Żyrowa.
Obwody szkół wiejskich nie ulegają zmianie. W minionych latach na terenie miasta 
Zdzieszowice działały dwie szkoły podstawowe obwodowe i jedna bez obwodu. 
Od 1 września 2017 r. wszystkim szkołom podstawowym wyznaczono obwody. 
Wskazane w projekcie uchwały propozycje podziału miasta na obwody uwzględniają 
lokalizację szkół i obejmują uczniów z ulic zlokalizowanych najbliżej poszczególnych 
placówek.
Zaproponowany w uchwale plan sieci szkół podstawowych nie zmienia 
się w porównaniu z obecnie istniejącym. Przedstawione rozwiązania uwzględniają 
założenia reformy oświatowej zawarte w cytowanej ustawie 
i są zgodne z obowiązującym prawem. Warunki realizacji obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie gminy nie ulegają 
zmianie.

2. Zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy Rada Miejska w Zdzieszowicach 
w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIV/228/2017 określiła plan sieci prowadzonych 
przez gminę publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych 
publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Zdzieszowice na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), Publiczne



Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Nowej 3 
w Zdzieszowicach, dla którego obwodem szkoły jest cała gmina z dniem 1 września 
2017 r. likwiduje klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego 
gimnazjum.
Przedstawione rozwiązania uwzględniają założenia reformy oświatowej zawarte 
w cytowanej ustawie i są zgodne z obowiązującym prawem. Warunki realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe 
na terenie gminy nie zmieniają się w porównaniu z istniejącymi.

3. Zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy w uchwale określa się: warunki 
przekształcenia dotychczasowych gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych, 
prowadzonych przez gminę, w tym:
a) dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,
b) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły 
podstawowej,

Rada Miejska w Zdzieszowicach nie przekształca dotychczasowego gimnazjum 
w ośmioletnią szkołę podstawową i cytowany artykuł nie ma zastosowania 
w przypadku tej uchwały.

W świetle powyższego, rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej uchwale 
są zgodne z obowiązującym prawem i uwzględniają założenia reformy oświatowej 
zawarte w cytowanej ustawie. Gmina Zdzieszowice gwarantuje możliwość realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie 
gminy oraz zapewnia właściwe warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie budynki szkolne, w których funkcjonują 
obecnie szkoły nadal będą wykorzystywane na cele oświatowe.

Powyższa opinia Opolskiego Kuratora jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie 
w myśl art. 208 ust. 5 przepisów ustawy wprowadzającej ustawę -  Prawo oświatowe.

Na powyższą opinię służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Opolu za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia niniejszej opinii.

Do wiadomości:

1. Pani Sybila Zimerman 
Burmistrz Zdzieszowic,

2. Wydział Prawny i Nadzoru 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; 
a/a

Iski Kurator Oświaty

3.


