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•  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe 

(przepisy docelowe),  

 

•  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające     ustawę Prawo oświatowe (przepisy 

przejściowe). 

                                 
 

Podstawy prawne nowego  
ustroju szkolnego 



Stan obecny  

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych tj.:  

 Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, obejmująca swoim 
obwodem Luzino, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie, obejmująca swoim 
obwodem Kębłowo, Kochanowo, Zelewo i Zielnowo, 

 Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie, obejmująca 
swoim obwodem Sychowo, Robakowo, Dąbrówkę  
i Milwino,  

 Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie, 
obejmująca swoim obwodem Barłomino,  

 Szkoła Podstawowa w Wyszecinie, obejmująca swoim obwodem Wyszecino  
i Tępcz 

 oraz Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, 
obejmujące swoim obwodem teren Gminy Luzino  

 i Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie, obejmujące swoim obwodem 
teren Gminy Luzino. 

 



Liczba uczniów jest  następująca (według stanu na dzień  
30 września 2016 r.):  

 

• w szkołach podstawowych  w klasach I – VI uczy się 1409 
uczniów w  77 oddziałach,  

• w gimnazjum - 686 w  30 oddziałach.  

 

Natomiast wychowaniem przedszkolnym objętych jest 465 dzieci  
w  25 oddziałach, w tym 199 dzieci odbywa roczne przygotowanie 
przedszkolne, w 11  oddziałach.  

 



Rozwiązania proponowane  
na terenie Gminy Luzino 

Z dniem 1 września 2017 r. 

dotychczasowe  sześcioletnie szkoły 

podstawowe, funkcjonujące na 

terenie gminy 

stają się ośmioletnimi szkołami 

podstawowymi.  

Z dniem 1 września 2017 r. 

dotychczasowe gimnazjum, 

funkcjonujące na terenie gminy 

zostaje przekształcone  

w ośmioletnią szkołę 

podstawową. 

Rozważa się również  przekształcenie z dniem 1 września 2017 r.   

dwóch szkół podstawowych w zespoły szkolno  - przedszkole 



Zatem planuje się, iż  z dniem 1 września 2017 r. na terenie gminy  

będą funkcjonowały następujące placówki  oświatowe: 

 

 

 

 

  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego  

w Luzinie   

 

Docelowo struktura organizacyjna szkoły, będzie obejmować kl. I – VIII  

oraz oddziały przedszkolne, w których dzieci 6 letnie będą odbywać roczne przygotowanie 

przedszkolne, a  dzieci w wieku od 3 (z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym kończą 3 lata) do 5 lat będą miały możliwość korzystania  

z wychowania przedszkolnego. 

 

W roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uczniowie szkoły,  kl. VII  

zostaną skierowani do obycia nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Luzinie (powstałej z 

przekształcenia  gimnazjum) i będą ją kontynuowali w tej szkole do kl. VIII. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 część oddziałów kl. IV zostanie skierowana do odbycia nauki 

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Luzinie i będą ją kontynuowali w tej szkole do kl. VIII. 

 



 
Szkoła Podstawowa Nr 2  w Luzinie   

Docelowo struktura organizacyjna szkoły, będzie obejmować kl. I – VIII. 

 
W roku szkolnym 2017/2018 w szkole będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne kl. II  

i III, a w roku szkolnym 2018/2019 kl. III.  W okresach tych, następować będzie tzw. 

wygaszanie gimnazjum, poprzez brak naboru do kl. I (od roku szkolnego 2017/2018). 

 

W roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 do szkoły (powstałej  

z przekształcenia gimnazjum) zostaną skierowani do odbycia nauki uczniowie kl. VII  

szkoły  podstawowej Nr 1 w Luzinie oraz szkół podstawowych w Kębłowie, Sychowie, 

Barłominie, Wyszecinie i będą ją kontynuowali w tej szkole do kl. VIII. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie części oddziałów kl. IV szkoły podstawowej Nr 1 

w Luzinie zostanie skierowana do odbycia nauki w tej szkole i będzie ją kontynuowała  

w tej szkole do kl. VIII 

 

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I  w  tej szkole zostanie przeprowadzone na 

rok szkolny 2019/2020. 



 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie  

bądź   

Zespół  Szkolno – Przedszkolny  w  Kębłowie 

Docelowo struktura organizacyjna szkoły (zespołu), będzie obejmować  

w przypadku szkoły kl. I – VIII oraz oddziały przedszkolne, a w przypadku 

zespołu szkołę z kl. I – VIII oraz przedszkole z oddziałami. Zarówno  

w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole jak i w oddziałach 

przedszkola (zlokalizowanych na terenie Kębłowa i Zelewa), dzieci 6 letnie 

będą odbywać roczne przygotowanie przedszkolne, a  dzieci w wieku od 3 (z 

początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata) do 5 lat 

będą miały możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

 

W roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uczniowie 

szkoły (zespołu)  kl. VII  zostaną skierowani do obycia nauki w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Luzinie (powstałej z przekształcenia  gimnazjum)  

i będą ją kontynuowali w tej szkole do kl. VIII. 

W skład zespołu  

będzie wchodziła 

Szkoła 

Podstawowa  

im. Jana Pawła II  

i Przedszkole   



 
Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie 

bądź   

Zespół  Szkolno – Przedszkolny  w  Sychowie 

Docelowo struktura organizacyjna szkoły (zespołu), będzie obejmować  

w przypadku szkoły kl. I – VIII oraz oddziały przedszkolne, a w przypadku 

zespołu szkołę z kl. I – VIII oraz przedszkole z oddziałami. Zarówno  

w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole jak i w oddziałach 

przedszkola (zlokalizowanych na terenie Sychowa i Robakowa), dzieci 6 letnie 

będą odbywać roczne przygotowanie przedszkolne, a  dzieci w wieku od 3  

(z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata) do 5 lat 

będą miały możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

 

W roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uczniowie 

szkoły (zespołu)  kl. VII  zostaną skierowani do obycia nauki w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Luzinie (powstałej z przekształcenia  gimnazjum)  

i będą ją kontynuowali w tej szkole do kl. VIII. 

W skład zespołu  

będzie wchodziła 

Szkoła Podstawowa  

im.  płk Stanisława 

Dąbka  

i Przedszkole   



 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego  w Barłominie 

Szkoła Podstawowa  w  Wyszecinie   

Docelowo struktura organizacyjna szkół, będzie obejmować kl. I – VIII  

oraz oddziały przedszkolne, w których dzieci 6 letnie będą odbywać roczne 

przygotowanie przedszkolne, a  dzieci w wieku od 3 (z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata) do 5 lat będą miały 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

 

Planuje się, iż w szkołach do 1 września 2019 roku utworzone zostaną  

oddziały klas integracyjnych i specjalnych. 

 

W roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uczniowie 

szkół,  kl. VII  zostaną skierowani do obycia nauki w Szkole Podstawowej  

Nr 2 w Luzinie (powstałej z przekształcenia  gimnazjum) i będą ją 

kontynuowali w tej szkole do kl. VIII. 

i 



W strukturze jednostki na chwilę obecną nie planuje się zmian. W przedszkolu 

funkcjonują dwa oddziały, w tym jeden dla dzieci 3 i 4 letnich, a drugi dla dzieci 

5 i 6 lat. Obecnie w placówce nie ma dzieci realizujących roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowo wychowaniem przedszkolnym objęte  

są dzieci w wieku 6 lat, które ustawowo obowiązane są  odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej 

formie wychowania przedszkolnego). 

  

Natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje to prawo  

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.  

 

Gminne Przedszkole Publiczne  w  Luzinie   

 



Oddziały w szkołach w okresie przejściowym 

Nazwa 

szkoły 

 

Rok 

szkolny 

 

 

SP Nr 1 

Luzino 

 

SP Nr 2 Luzino  

 

 

Sp 

 Kębłowo 

 

 

SP 

Sychowo 

 

 

SP 

Barłomino  

 

 

SP 

Wyszecino  

Oddz. 

gimnazjalne 

 

Oddz. szkoły  

podstawowej 

2017/2018 kl. I-VI kl. II -III kl. VII kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI 

2018/2019 kl. I-VI kl. III kl. VII-VIII kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI 

2019/2020 kl. I-VI -------- kl. I,  VII-VIII kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI 

2020/2021 kl. I-VI -------- kl. I-II,  VII-VIII kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI kl. I-VI 

2021/2022 kl. I-VII -------- kl. I-III,  IV, VIII kl. I-VII kl. I-VII kl. I-VII kl. I-VII 

2022/2023 kl. I-VIII -------- kl. I-V kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII 

2023/2024 kl. I-VIII -------- kl. I-VI kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII 

2024/2025 kl. I-VIII -------- kl. I-VII kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII 

2025/2026 kl. I-VIII -------- kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII kl. I-VIII 



Sieć  szkół podstawowych 

Nazwa placówki Siedziba Obwód 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1  

im. Lecha 

Bądkowskiego   

Luzino  

ul. Szkolna 13 

Wieś: część  Luzina – proponuje się, aby naturalną granicą obwodów były 

tory kolejowe, a zatem  do obwodu SP 1 należałaby ta część Luzina, po 

której znajduje się ta szkoła.* 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2  

Luzino  

ul. Mickiewicza 22 

Wieś: część  Luzina – proponuje się, aby naturalną granicą obwodów były 

tory kolejowe, a zatem  do obwodu SP 2 należałaby ta część Luzina, po 

której znajduje się ta szkoła.*  W okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. 

w SP 2 będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne, dla których obwodem 

będzie Gmina Luzino. 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II 

Kębłowo  

ul. Wiejska 49 

Wieś: Kębłowo, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo 

Szkoła Podstawowa  

im. płk Stanisława 

Dąbka  

Sychowo  

ul. Szkolna 4 

 

Wieś: Sychowo, Robakowo, Dąbrówka, Milwino 

Szkoła Podstawowa  

im. Księdza Jana 

Twardowskiego  

Barłomino  

ul. Szkolna 3 

Wieś: Barłomino 

Szkoła Podstawowa  Wyszecino  

ul. Szkolna 2 

Wieś: Wyszecino, Tępcz 

*W poszczególnych latach szkolnych obwody mogą ulegać zmianie, z uwagi na liczę uczniów zamieszkałych w poszczególnych 

obwodach. Oznacza to, że z  obwodu SP 1  może zostać wyłączona część ulic i włączona do obwodu SP 2. Do obwodu SP 2, 

może również w  kolejnych latach szkolnych  zostać włączona część obwodu Kębłowa (np. uczniowie zamieszkali  

w obrębie drogi nr 6, jak też uczniowie z Zelewa, Zielnowa czy Kochanowa), jak też do obwodu SP 1 może zostać włączona 

część Robakowa. Planując granice obwodów organy gminy będą brały pod uwagę liczbę uczniów, tak aby w równym stopniu  

wykorzystać  istniejące możliwości  infrastruktury oświatowej  i zasobów kadrowych. 



Sieć  placówek wychowania przedszkolnego 

Nazwa placówki Siedziba Obwód 

Gminne Przedszkole Publiczne Luzino, ul. Wilczka 4 Gmina Luzino 

Oddziały Przedszkolny  

przy Szkole Podstawowej  im. Lecha Bądkowskiego 

Luzino ul. Szkolna 13 

Luzino ul. Of.Stutthofu 13 

i 13A 

Wieś:  Luzino 

Oddziały Przedszkolny  

przy Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II 

bądź Przedszkole w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym    

Kębłowo ul. Wiejska 49 

Zelewo ul. Długa 38 

Wieś: Kębłowo, 

Kochanowo, 

Zelewo, Zielnowo 

Oddziały Przedszkolny  

przy Szkole Podstawowej  im. płk Stanisława Dąbka 

bądź Przedszkole w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym    

 

Sychowo ul. Szkolna 4 

Robakowo ul. Sw. Jana 49 

Wieś: Sychowo, 

Robakowo, 

Dąbrówka, 

Milwino 

Oddziały Przedszkolny  

przy Szkole Podstawowej  im. Księdza Jana Twardowskiego  

Barłomino ul. Szkolna 3 Wieś: Barłomino 

Oddziały Przedszkolny  

przy Szkole Podstawowej   

Wyszecino ul. Szkolna 2 Wieś: Wyszecino, 

Tępcz 



Uchwała Rady Gminy 

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  
Prawo oświatowe. 

W uchwale określa się: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów i klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez gminę, a także przez inne organy, na okres od 
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 

3) warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły 
podstawowe,  w tym dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę 
podstawową, rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I 
ośmioletniej szkoły podstawowej, 

4) adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Uchwała  może również obejmować zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 



Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki 

samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Uchwałę, przekazuje się do zaopiniowania właściwemu kuratorowi oświaty 

oraz związkom zawodowym.  

Opinia kuratora oświaty  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 i obowiązku nauki, a w przypadku, kiedy 

obejmuje zmianę uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 

także możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej 

gminy. 

Opinia kuratora oświaty  jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na 

opinię służy skarga do sądu administracyjnego. 

Opinia związków zawodowych jest niewiążąca dla organów gminy. 
 



Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w terminie do 

dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia  

31 sierpnia 2019 r. 

Uchwała, stanowi jednocześnie akty założycielskie ujętych w niej szkół. 

Opinia kuratora oświaty  jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

Opinia związków zawodowych jest niewiążąca dla organów gminy. 

 



 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 


