
 

UCHWAŁA NR XXVII/180/2021 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zawoni 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2021 r. zmienia się nazwę Zespołu Szkół w Zawoni na Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Zawoni. 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni jest jednostką budżetową. 

3. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zawoni; 

2) Przedszkole w Zawoni.  

 

§ 2. W zakresie wymienionym w § 1 niniejszej uchwały z dniem 1 września 2021 r. zmianie 

ulega akt założycielski Zespołu Szkół w Zawoni przyjęty uchwałą nr XIII/92/2000 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zawoni.  

 

§ 3. Statut Zespołu Szkół w Zawoni zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej 

uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe                      

(Dz.U.  z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).  

  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia



 

 

 
UZASADNIENIE 

 

W wyniku reformy edukacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestały funkcjonować w systemie 

oświaty gimnazja. W związku z powyższym, konieczne jest dostosowanie nazwy zespołów szkół, 

w których dotychczas funkcjonowały gimnazja, do nowej struktury. Z dniem 1 września 2021 r. 

planowana jest zmiana nazwy Zespołu Szkół w Zawoni na Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawoni.  

 

W celu zapewnienia adekwatności nazwy Zespołu, w skład którego od 1 września 2019 r. 

wchodzi tylko Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zawoni oraz Przedszkole  

w Zawoni, zmiana nazwy ww. Zespołu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni jest                    

w pełni uzasadnione. 

 

Zmiana nazwy Zespołu nie będzie miała wpływu na zatrudnienie nauczycieli oraz sytuację 

uczniów uczących się w Zespole. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
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