
 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NADARZYN 

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

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 ze zm.) oraz art. 210 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, 

 a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Nadarzyn, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r.  

do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały; 

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Nadarzyn publicznych gimnazjów i klas 

dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i 

liceach ogólnokształcących, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych 

gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nadarzyn 

na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 

do niniejszej uchwały; 

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, a także inne organy, od dnia 1 września 2019, 

który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie włącza się do 

Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie, siedziba szkoły: ul. Żółwińska 41, 05 – 830 

Nadarzyn 

1) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r., 

2) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie liceum: 2017/2018, 

3) Rok szkolny, w którym nie będzie już prowadzona rekrutacja do klasy  

I gimnazjum: 2017/2018. 

 

§ 3. Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie o strukturze 

organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Nadarzynie przekształca się w 

ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII: 

1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, 



 

 

2) Siedziba: ul. Sitarskich 4, 05 – 830 Nadarzyn, adres innych lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w nieopodal położonym 

budynku szkoły: ul. Żółwińska 41, 05 – 830 Nadarzyn. 

 

§ 4. Szkoła Podstawowa w Ruścu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z 

siedzibą w Ruścu przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII: 

1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Ruścu, 

2) Siedziba: ul. Osiedlowa 72, Rusiec, 05 – 830 Nadarzyn. 

§ 5. Szkoła Podstawowa w Młochowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z 

siedzibą w Młochowie przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami 

przedszkolnymi o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII: 

1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Młochowie, 

2) Siedziba: ul. Mazowiecka 46, 05 – 831 Młochów. 

 

§ 6. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu o strukturze organizacyjnej 

obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Kostowcu przekształca się w ośmioletnią szkołę 

podstawową z oddziałami przedszkolnymi o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-

VIII: 

1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, 

2) Siedziba: ul. M.F. Dymman 5, Kostowiec, 05 – 831 Młochów. 

§ 7. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej o strukturze 

organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Woli Krakowiańskiej przekształca się w 

ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi o strukturze organizacyjnej 

obejmującej klasy I-VIII: 

1) Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli 

Krakowiańskiej, 

2) Siedziba: Wola Krakowiańska 22,  05 – 831 Młochów. 

§ 8. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 

Nadarzyn, a także  na stronie  Biuletynie Informacji Publicznej Rady Gminy Nadarzyn. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXV/321/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2009 r.   

w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę 

Nadarzyn oraz uchwała Nr XLVII/484/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nadarzyn. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


