
UCHWAW Nr 413/XXXV111/2017 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przeksztatcenia dotychczasowej szejcioletniej Szkoty Podstawowej 
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie w ofmioletniq Szkote Podstawowq im. Jerzego 
Szaniawskiego w Jadwisinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Przepisy wprowadzajqce ustawq - Prawo oiwiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z poin.zm.) 
w zwiqzku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo obwiatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z poin.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

§ 1 
Stwierdza siq, i e  z dniem 1 wrze3nia 2017r. dotychczasowa szeicioletnia Szkota 

Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie z siedzibg przy ul. Szkolnej 46, 05-140 
Serock, staia sic oimioletniq Szkotq Podstawowg im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 
z siedzibq przy ul. Szkolnej 46,05-140 Serock. 

§ 2 
Zasiqg terytorialny (obwod) szkoty obejmuje: 
od strony potnocnej; 
osiq granicy administracyjnej miasta Serock i miejscowo3ci Jadwisin, 
-od strony wschodniej; 
osiq granicy administracyjnej gmin Serock- Radzymin oraz Serock- Nieporqt, 
- od strony potudniowej; 
osiq granicy administracyjnej miejscowoSci Jadwisin - Zegrze, osiq ul. Warszawskiej, 
ul. Nasielskq w granicach miejscowo3ci Borowa Gbra, 

- od strony zachodniej; 
-osiq granicy administracyjnej miejscowobci: Borowa Gora - Ludwinowo Zegrzynskie, Stasi Las 
- Ludwinowo Zegrzynskie, Stasi Las - Karolino, Jadwisin- Karolino. 
Do obwodu szkoiy naleiq miejscowofci: 
Jadwisin, Stasi Las, Borowa Gora w obrqbie ulic: Nasielska, Dtuga, Warszawska oraz 
ul. Nasielska. 

§ 3 
Niniejsza uchwata stanowi akt zatoiycielski szkoty podstawowej, o ktorej mowa w 9 1. 

9 4  
Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5 
Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z zatozeniami reformy edukacji, z dniem 1 wrzejnia 2017r. dotychczasowa 

szejcioletnia szkota podstawowa staje sic ~Smioletniq szkotq podstawowq. Organy stanowiqce 
jednostki samorzqdu terytorialnego zobowiqzane sq do stwierdzenia tego przeksztatcenia 
w drodze uchwaty. 

W zwiqzku z powyzszym przyjecie przedstawionego projektu uchwaty nalezy uznaC za 

zasadne. 


