
UCHWAtA Nr 323/XXX1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkot podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez 

gminq Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawq - 
Prawo oiwiatowe, na okres od dnia 1 wrzeinia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Przepisy wprowadzajqce ustawg - Prawo oiwiatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.60 ), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oiwiaty, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Uchwata okreila: 

1) plan sieci publicznych szkot podstawowych prowadzonych przez gminq Miasto 

i Gmina Serock, a takie granice obwodow publicznych szkot podstawowych 

prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock, na okres od dnia 1 wrzeinia 2017r. 

do dnia 31 sierpnia 2019r., ktory stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty; 

2) plan sieci prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock, klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjow prowadzonych w szkotach podstawowych oraz granice 

obwodow klas dotychczasowych publicznych gimnazjow prowadzonych przez gmine 

Miasto i Gmina Serock, na okres od dnia 1 wrzeinia 2017r. do dnia 31  sierpnia 2019r., 

ktory stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszej uchwaty. 

Okreila sig warunki wtqczenia dotychczasowych gimnazjow do publicznych oimioletnich szkot 

podstawowych nastqpujqco: 

1.Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta z siedzibq w Serocku, przy ul. Puttuskiej 68 

wtqcza siq do Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika z siedzibq w Serocku, przy 

ul. Puttuskiej 68 na nastepujqcych warunkach: 

1) Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika z siedzibq w Serocku, przy ul. Puttuskiej 68 

rozpocznie dziatalnoid z dniem 1 wrzeinia 2017r., 

2) ksztatcenie w klasie I Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika z siedzibq w Serocku, przy 

ul. Puttuskiej 68 rozpocznie sie w roku szkolnym 2017/2018, 

3) Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta z siedzibq w Serocku, przy ul. Puttuskiej 68 

zakonczy dziatalnoid z dniem 3 1  sierpnia 2017r. 



2. Publiczne Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego z siedzibq w Woli Kietpinskiej, wtgcza sie do 

Szkoty Podstawowej im. Witolda Zglenickiego z siedzibq w Woli Kietpinskiej na nastqpujqcych 

warunkach: 

1) Szkota Podstawowa im. Witolda Zglenickiego z siedzibq w Woli Kietpinskiej rozpocznie 

dziatalnoit z dniem 1 wrzeinia 2017r., 

2) ksztatcenie w klasie I Szkoty Podstawowej im. Witolda Zglenickiego z siedzibq w Woli 

Kietpinskiej rozpocznie sie w roku szkolnym 2017/2018, 

3) Publiczne Gimnazjum im. im. Witolda Zglenickiego z siedzibq w Woli Kietpinskiej zakonczy 

dziatalnoii. z dniem 3 1  sierpnia 2017r. 

Wykonanie uchwaty powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 
















