UCHWAŁA NR XL.406.18
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 7, art. 206 ust. 1 - 4 w związku z art. 212 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Od roku szkolnego 2018/2019 następujące gimnazja włącza się do szkół podstawowych:
1) Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku przy ul. J.i H. Małeckich 1 włącza się do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku przy ul. J.i H. Małeckich 1,
2) Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku przy ul. Piwnika Ponurego 1 włącza się do
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku przy ul. Piwnika Ponurego 1,
3) Gimnazjum nr 4 w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3 im Henryka
Sienkiewicza w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1,
4) Gimnazjum Sportowe w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 włącza się do Szkoły Podstawowej Sportowej nr
6 w Ełku przy ul. Suwalskiej 15.
§ 2. W załączniku Nr 1 „Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Ełk, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” do uchwały Nr XXVII. 299.17 Rady Miasta Ełku
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego dokonuje się zmian w pkt 2,
3, 6 i 8, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. W załączniku Nr 2 „Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach
ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” do uchwały Nr XXVII. 299.17 Rady Miasta
Ełku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego, dokonuje się zmian
w pkt 1, 3, 4 i 5, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ełku oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.406.18
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, a także granice
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminą Miasto Ełk, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

LP

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
I Dywizji Tadeusza Kościuszki
w Ełku.
2

3

6

8

Adres siedziby
szkoły, adresy
ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
19 – 300 Ełk,
ul. J.i H.Małeckich 1

Granice obwodu szkoły na rok szkolny 2018/2019

po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Dla uczniów
klasy III dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Danuty
Siedzikówny „Inki” w Ełku zachowuje się obwód
ustalony dla Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny
„Inki” w Ełku.”

(z oddziałami gimnazjalnymi w wyniku włączenia Gimnazjum
nr 1 im. Danuty
Siedzikówny“Inki” do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ełku)
Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza w Ełku.

19 – 300 Ełk,
ul. Grodzieńska 1

(z oddziałami gimnazjalnymi w wyniku włączenia Gimnazjum
nr 4 do Szkoły Podstawowej nr
3 w Ełku)
Szkoła Podstawowa Sportowa nr
6 w Ełku.

po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Dla uczniów
klasy III dotychczasowego Gimnazjum nr 4 w Ełku
zachowuje się obwód ustalony dla Gimnazjum nr
4 w Ełku.”

19 – 300 Ełk,
ul. Suwalska 15

po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:„4) Dla uczniów
klasy III dotychczasowego Gimnazjum Sportowego
w Ełku - bez obwodu.”

19 – 300 Ełk,
ul. Majora Jana
Piwnika Ponurego 1

po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Dla uczniów
klasy III dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Ełku zachowuje się obwód
ustalony dla Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Ełku.”

(z oddziałami gimnazjalnymi w wyniku włączenia Gimnazjum
Sportowego do Szkoły
Podstawowej Sportowej nr
6 w Ełku)
Szkoła Podstawowa nr 9 im.
Jana Pawła II w Ełku
(z oddziałami gimnazjalnymi w wyniku włączenia Gimnazjum
nr 3 im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego do Szkoły
Podstawowej nr 9 w Ełku)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.406.18
Rady Miasta Ełku
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz
granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

LP

Nazwa szkoły

Przed nazwą szkoły dodaje się wyrazy:
„Oddziały gimnazjalne - klasa III
dotychczasowego”
1

(w wyniku włączenia Gimnazjum nr
1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku
do Szkoły Podstawowej nr 2 im.
I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku)

Przed nazwą szkoły dodaje się wyrazy:
„Oddziały gimnazjalne - klasa III
dotychczasowego”
3

Adres siedziby
szkoły, adresy
ewentualnych innych
lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
19 – 300 Ełk,
ul. J.i H.Małeckich 1

- granice obwodu szkoły określone nazwami
ulic poprzedza się oznaczeniem jako pkt 1),
- po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu „2) Dla
uczniów
klasy
III
dotychczasowego
Gimnazjum
nr
3 im.
Kard.
Stefana
Wyszyńskiego w Ełku zachowuje się obwód
ustalony dla Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Ełku”.

19 – 300 Ełk,
ul. Grodzieńska 1

- granice obwodu szkoły określone nazwami
ulic poprzedza się oznaczeniem jako pkt 1),
- po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu „2) Dla
uczniów
klasy
III
dotychczasowego
Gimnazjum nr 4 w Ełku zachowuje się obwód
ustalony dla Gimnazjum nr 4 w Ełku”.

(w wyniku włączenia Gimnazjum nr
3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Ełku do Szkoły Podstawowej nr 9 im.
Jana Pawła II w Ełku)

(w wyniku włączenia Gimnazjum nr
4 w Ełku do Szkoły Podstawowej nr
3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku)
Przed nazwą szkoły dodaje się wyrazy:
„Oddziały gimnazjalne - klasa III
dotychczasowego”

5

- granice obwodu szkoły określone nazwami
ulic poprzedza się oznaczeniem jako pkt 1),
- po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu „2) Dla
uczniów
klasy
III
dotychczasowego
Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny
„Inki” w Ełku zachowuje się obwód ustalony
dla Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny
„Inki” w Ełku”.

19 – 300 Ełk,
ul. Majora Jana
Piwnika Ponurego 1

Przed nazwą szkoły dodaje się wyrazy:
„Oddziały gimnazjalne - klasa III
dotychczasowego”

4

Granice obwodu szkoły na rok szkolny
2018/2019

19 – 300 Ełk,
ul. Suwalska 15

(w wyniku włączenia Gimnazjum
Sportowego
w Ełku
do
Szkoły
Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku)

Dodaje się warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do szkół podstawowych w brzmieniu:
„Warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych:
1 . dzień zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów - 31 sierpnia 2018r.,
2. dzień rozpoczęcia działalności (oddziały gimnazjalne w wyniku włączenia gimnazjów) -1 września
2018r.”.
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