UCHWAŁ A'Nr LIl377ll7

RADY MIASTA
z
.

żynłnnowA

dnia 28 grudnia 2017 r.

w spľawĺe zmĺany uchwały w spľawie dostosowanĺa sieci szkół podstawowych

ĺ gimnazjów, dla ktĺírychoľganem pľowadzącym jest Miasto Żyrardőw, do nowego
ustľoju szkolnego, wpľowadzonego ustawą - Pľawo oświatowe

Na podstawie aft. 2l2 w związku

z

art. 210 ustawy

- Przepisy wpľowadzające ustawę _ Pľawo oświatowe(Dz. U.

z

dnia 14 grudnia 2016

r.

z2017 t. poz.60, zpóźn. zm.),

po uzyskaniu pozýywnej opinii Mazowieckiego Kuratoľa oświaty uchwala się, co następuje:

$1.
W uchwale Nr XLI/283ll7 Rady Miasta Żyľardowazdnia3O marca 2017 t. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których oľganem prowadzącym jest

Miasto Żyrardőw, do nowego ustľoju szkolnego, wprowadzonego ustawą _ Pľawo oświatowe
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 t. poz. 3693), wpľowadza się następuj ące zmiany:

1)

w ZałącznikuNľ l pt. ,,Plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Żyratdőw oruz gľanice ich obwodów na okľes
od dnia 1 wľześnia2017 r. do dnia 31 sieľpnia 2019 r.'' do uchwały, vłprowadza
się następuj ące zmiany

a) w pkt 2

-

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maľii Konopnickiej

w kolumnie

o,Gľanice obwodu szkoły na ľok szkolny:'',

w

w

Żytard,owie

podkolumnach

2017t20r8 i20r8t20t9:

_
_

nazwę ulicy ,,Stefana Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą

w

bľzmieniu:

,,Rotmistľza Witolda Pi1eckiego'',

nazwę ulicy ,,16 Stycznia'' zastępuje się nazwą w brzmieniu: ,,Henľyka
hľ. Łubieńskiego'',

b)

w pkt 3 _

Szkoła Podstawowa

im. Stanisława Staszica

Nr 3 z

w Żytatdowie w kolumnie ,,Granice obwodu szkoły

na ľok szkolny:'', w podkolumnach2lt712018 i

_

nazwę ulicy

oddziałami Integľacyjnymi

2018l20l9:

Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą
',Stefana
,,Rotmistrza Witolda Pileckiego",

w

brzmieniu:

_
_

nazwę ulicy ,,JednościRobotniczej'' zastępuje się nazwą

brzmieniu:

,,Gen. Augusta Emila Fieldoľfa_Nila'',

nazwę ulicy ,,Janusza Hoľodyńskiego'' zastępuje się nazwą w brzmieniu:
,,J anlJsza

c)

w

Hoľo dyskio 8o'',

w pkt 4 - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żytardowie
w kolumnie ,,Granice obwodu szkoły na rok szkolny:'', w podkolumnach
2017l20l8 i20l8l20l9 dodaje się nowo powstałą ulicę Kľzysztofa Kolumba,

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy orzeszkowej w Żyrardowie
w kolumnie ,,Gľanice obwodu szkoły na ľok szkolny:'', w podkolumnach

d) w pkt 5

201712018 i201812019:

_
_

bľzmieniu:

się nazwą w

bľzmieniu:

,,Rotmistrza Witolda Pileckiego",

nazwę ulicy ,,Karola Doczkała'' zastępuje
,,Gen.

-

w

nazwę ulicy ,,Stefana Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą

J

őzefa Halleľa'',

nazwę ulicy ,,Kazímierza Basińskiego'' zastępuje się nazwą w bľzmieniu:
,,Danuty Siedzikówny,,Inki'',

-

nazwę ulicy ,,A1. Wyzwoleniď'zastępuje się nazwą w bľzmieniu: ,,Romana

Dmowskiego";

2)

w Załączniku Nr 2

pt. ,,,Plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów

pľowadzonych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym

jest Miasto Żyrarďőw oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 wľześnia
2017 t. do dnia 31 sieľpnia 2019 ľ.'' do uchwały, wprowadza się następujące
zmiany:
a)

w pkt 2

w Żyľaľdowie,prowadzone

Konopnickiej

w

w Żytańowie w

szkolny:", w podkolumnach 2017

_
_

Nľ 2 im. Maľii Konopnickiej
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maľii

_ klasy Publicznego Gimnazjum

kolumnie ,,Granice obwodu szkoły na ľok
120

1

8

i 2018

12019

:

nazwę ulicy ,,Stefana Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą

w

brzmieniu:

,,Rotmistľza Witolda Pileckie go'',

nazwę ulicy ,,16 Stycznia'' zastępuje się nazwą w brzmieniu: ,,Henĺyka
hĺ. Łubięńskiego'',

z oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica w Żyrardowie pľowadzone w Szkole Podstawowej
Nľ 3 z oddziałami Integľacyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyľardowie

b) w pkt 3 _ klasy Publicznego Gimnazjum Nľ 3

w kolumnie ,,Gľanice obwodu szkoły na

rok szkolny:'', w podkolumnach

201712018 i201812019:

-

ulicy ,,Stefana Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą w brzmięniu:

I7azwę

,,Rotmistľza Witolda Pileckiego'',

-

w

nazwę ulicy ,,Jedności Robotniczej" zastępuje się nazwą

bľzmieniu:

,,Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila",

_

nazwę ulicy ,,Janusza Hoľodyńskiego'' zastępuje się nazwą w brzmieniu:
,,J

anusza Hoľo dy skie go'',

c) w pkt 4 - klasy Publicznego Gimnazjum Nľ 4 im. Mikołaja Reja w Żyrarďowie
prowadzone

w Szkole

Podstawowej

Nľ 4 im. Mikołaja Reja w Żytardowie

w kolumnie ,,Granice obwodu szkoły na

i20I8l20I9

20171201'8

d)

w pkt 5 - klasy

ľok szkolny:'', w podkolumnach

dodaje się nowo powstałą ulicę Kľzysztofa Kolumba,

Publicznego Gimnazjum

Nr 6 im. Elizy

Orzeszkowej

w Żyraľdowie pľowadzone w Szkole Podstawowej Nr 6 im. E|izy otzeszkowej

w

Żyrardowie

w kolumnie

,,Gľanice obwodu szkoły na

w podkolumnach 2017 1201.8 i 201812019

_
_
_

ľok szkolny:'',

:

nazwę ulicy ,,Stefana Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą
,,Rotmistrza Witolda Pileckie go",

nazwę ulicy
,,Gen.

J

',Kaľola

Doczkała" zastępuje się nazwą

w

brzmieniu:

w

brzmieniu:

őzęfa Halleta",

nazwę ulicy ,,Kazimierza Basińskiego'' zastępuje się nazwą w brzmieniu:
,,Danuty Siedzikówny,,Inki'',
nazwę ulicy ,,Al. Wyzwoleniď'zastępuje się nazwą w brzmieniu: ,,Romana

Dmowskiego";

3) w

Nr 3 pt. ,,Pľojekt planu sieci publicznych ośmioletnichszkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrańőw
Załączniku

oraz granice ich obwodów od dnia 1 wľześnia20t9 r." do uchwały, wprowadza
się następuj ące zmiany

a) w pkt 2

-

:

Szkoła Podstawowa Nľ 2 im. Marii Konopnickiej

w

Żyrardowíe

w kolumnie ,,Pľojekt gľanic obwodu szkoły od dnia 1 wľześnia20t9 t.":

_
_

nazwę ulicy ,,Stefana Jodłowskiego zastępuje się nazwą

w

brzmieniu:

,,Rotmistrza Witolda Pileckiego",

nazwę ulicy ,,16 Stycznia'' zastępuje się nazwą w brzmieniu: ,,Henryka
hľ. Łubieńskiego'',

b)

w pkt 3 -

Szkoła Podstawowa

im. Stanisława Staszica
szkoły od dnia

_
_

ođdziałamiIntegľacyjnymi

w Żyrardowie w kolumnie

,,Projekt gľanic obwodu

wľześnia2019 r.":

nazwę ulicy ,,Stefana Jođłowskiego''zastępuje się nazwą

w

brzmieniu:

w

bľzmieniu:

,,Rotmistrza Witolda Pileckie go",

nazwę ulicy ,,JednościRobotniczej" zastępuje się nazwą
,,Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila",

nazwę ulicy ,,Janusza Horodyńskiego'' zastępuje się nazwą w brzmieniu:
,,J

c)

1

Nľ 3 z

afiIsza Hoľo dy skie go'',

w pkt 4 - Szkoła Podstawowa Nľ 4 im. Mikołaja Reja w

Żytarďowie

w kolumnie ,,Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września2019 t.'' dodaje
się nowo powstałą ulicę Kľzysztofa Kolumba,

d) w pkt 5

- Szkoła Podstawowa Nľ 6 im. E|izy oľzeszkowej w

Żyrardowie

w kolumnie ,,Pľojekt granic obwodu szkoły od dnia 1 wľześnia2019 r.":

_
_
_
_

w

bľzmieniu:

się nazwą w

bľzmieniu:

nazwę ulicy ,,Stefana Jodłowskiego'' zastępuje się nazwą
,,Rotmistľza Witolda Pileckiego'',

nazwę ulicy ,,Karola Doczkała" zastępuje
,,Gen.

J

őzefa Halleľa'',

nazwę ulicy ,,KazimietzaBasińskiego''

zastępuje się nazwą w bľzmieniu:

,,Danuty Siedzikówny,,Inki'',
nazwę ulicy ,,Al. Wyzwolenia" zastępllje się nazwą w bľzmięniu: ,,Romana

Dmowskiego".

$2.
Wykonanie uchwały powierza się Pľezydentowi Miasta Żytarđowa.

ss.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.

PRZEWODNI CZĄCY

RADY MIA

M

