
Projekt 
Uchwała nr ……….. 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia ………… 2022 r. 

 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów 

w Sadowej  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39 ust. 7a, art. 89 
ust. 1 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2022 roku przekształca się Szkołę Podstawowej im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35 poprzez wskazanie drugiej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w budynku przy  
ul. Strzeleckiej 32. 

§ 2. 

Z dniem 31 sierpnia 2023 roku przekształca się Szkołę Podstawową im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej poprzez zmianę struktury organizacyjnej obejmującej klasy I-III  
i oddział przedszkolny w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-
VIII i oddział przedszkolny. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana 
Kobendzów w Sadowej  

Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, do którego mają 
zastosowanie przepisy art. 89 ww. ustawy.  

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów  
w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35 rozpoczęła się od podjęcia Uchwały Nr LIII/427/2022 Rady 
Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej. Zgodnie  
z postępowaniem przewidzianym w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe zawiadomiono  
o zamiarze przekształcenia ww. szkoły: rodziców uczniów tej szkoły oraz Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Wystąpiono również do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie  
o wyrażenie opinii - w dniu 25 lipca 2022 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał pozytywną 
opinię w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów  
w Sadowej. 

Główną przesłanką uzasadniającą przekształcenie Szkoły Podstawowej w Sadowej poprzez 
utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych  
i wychowawczych jest wybudowanie nowego budynku szkoły. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki nauki 
oraz wykorzystać tworzoną bazę lokalową na terenie sołectwa Sadowa, planuje się organizację 
zajęć w nowym obiekcie.  

Nowy budynek przy ul. Strzeleckiej 32 ze specjalistycznymi pracowniami, w tym komputerową 
i językową, biblioteką, świetlicą, halą sportową oraz zapleczem kuchennym ze stołówką, 
docelowo pomieści około 200-250 uczniów i będzie szkołą obwodową dla dzieci 
zamieszkałych w sołectwie Sadowa. Nowoczesny obiekt zapewni uczniom komfortowe  
i bezpieczne warunki nauki na każdym etapie edukacyjnym i będzie w pełni dostosowany do 
funkcjonowania w pełnej strukturze szkoły podstawowej klas I-VIII od 1 września 2023 roku. 
Na początku będą funkcjonować  oddziały klas I-IV i oddział przedszkolny, natomiast klasy od 
V do VIII zostaną utworzone, jeżeli będzie odpowiednia liczba chętnych uczniów 
zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w sołectwie Sadowa. Uczniowie klas starszych będą mieli 
możliwość kontynuowania nauki w szkole, do której uczęszczają obecnie. Planuje się 
utworzenie oddziałów integracyjnych, do których będą mogły uczęszczać dzieci zamieszkałe 
w gminie Łomianki, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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