UCHWAŁA NR XXXI / 500 /17
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
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, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 – 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na wniosek Prezydenta Miasta, po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych

Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Określić:
1) plan sieci prowadzonych przez miasto Tychy publicznych szkół podstawowych, a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, na okres
od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez miasto Tychy publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych,
liceach ogólnokształcących i technikach oraz granice obwodów dotychczasowych
publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych,
na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
miasto Tychy, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
w Tychach od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Określić następujące warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów
w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez miasto Tychy:
1) Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Tychach przy ul. Brzozowej 24
przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach,
b) siedziba szkoły: Tychy, ul. Brzozowa 24,
c) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
d) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.
2) Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego z oddziałami dwujęzycznymi z siedzibą
w Tychach przy al. Niepodległości 108 przekształca się w ośmioletnią szkołę
podstawową z oddziałami dwujęzycznymi:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach,
b) siedziba szkoły: Tychy, al. Niepodległości 108,
c) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
d) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§3
Określić warunki przekształcenia dotychczasowego publicznego gimnazjum dla dorosłych
w szkołę podstawową dla dorosłych prowadzoną przez miasto Tychy w ten sposób, że
Gimnazjum dla Dorosłych z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 11 przekształca się
w Szkołę Podstawową dla Dorosłych:
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tychach,
2) siedziba szkoły: Tychy, ul. Edukacji 11,
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w VII klasie: 2017/2018.
§4
Określić następujące warunki włączenia dotychczasowych publicznych gimnazjów
do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, publicznych liceów ogólnokształcących
lub publicznych techników prowadzonych przez miasto Tychy:
1) Z dniem 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II z siedzibą w Tychach przy
ul. Borowej 123 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka
z siedzibą w Tychach przy ul. Borowej 123 na następujących warunkach:
a) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2018 r.,
b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
rozpocznie się w roku szkolnym 2018/2019,
c) Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2018 r.
2) Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z oddziałami dwujęzycznymi, z siedzibą w Tychach przy ul. Feliksa Konecznego 1
włącza się do Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela
Makuszyńskiego, z siedzibą w Tychach przy ul. Feliksa Konecznego 1 na następujących
warunkach:
a) Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego
w Tychach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.,
b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
c) Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach z oddziałami
dwujęzycznymi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
3) Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 6 z siedzibą w Tychach przy ul. Lwa Tołstoja 1
włącza się do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Tychach
przy ul. Lwa Tołstoja 1 na następujących warunkach:
a) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.,
b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
c) Gimnazjum nr 6 w Tychach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
4) Z dniem 31 września 2017 r. Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
z siedzibą w Tychach przy ul. Jedności 51 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 23
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 z siedzibą w Tychach przy ul. Jedności 51
na następujących warunkach:
a) Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach rozpocznie działalność z dniem 1 września
2017 r.,
b) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach rozpocznie się w roku
szkolnym 2017/2018,
c) Gimnazjum nr 8 w Tychach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

5) Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza
Górskiego z siedzibą w Tychach przy al. Bielskiej 100 włącza się do Technikum nr 3
z siedzibą w Tychach przy al. Bielskiej 100 na następujących warunkach:
a) Technikum nr 3 w Tychach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.,
b) Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Tychach
zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
6) Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, z siedzibą
w Tychach przy ul. H. K. Wejchertów 20 włącza się do IV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi, z siedzibą w Tychach przy ul. H. K. Wejchertów 20
na następujących warunkach:
a) IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach rozpocznie
działalność z dniem 1 września 2017 r.,
b) Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§6
Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

