Załącznik 2. Plan sieci prowadzonych przez Gminę X publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa szkoły

Publiczne Gimnazjum nr 4 im.
…w …..
Publiczne Gimnazjum nr 8 im. …
w …..
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. …

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych
(…)

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

4.

Publiczne Gimnazjum nr 6 im. …
w …..

(…)

(…)

5.

klasy Publicznego Gimnazjum nr
1 im. … w …. prowadzone w
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 16 z oddziałami
integracyjnymi w …
klasy Publicznego Gimnazjum nr
2 im. … prowadzone w
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 im. … w …..
klasy Publicznego Gimnazjum nr

(należy podać adres siedziby
szkoły podstawowej, w
której prowadzone są klasy
gimnazjum)

(…)

Gimnazjum zakończyło działalność w dniu
31 sierpnia 2018 r. – zostało
przekształcone w Szkołę Podstawową nr
17 w …
Gimnazjum zakończyło działalność w dniu
31 sierpnia 2018 r. – zostało
przekształcone w Liceum
Ogólnokształcące nr XXXII w …
(…)

(należy podać adres siedziby
szkoły podstawowej, w
której prowadzone są klasy
gimnazjum)

(…)

(…)

(należy podać adres siedziby
szkoły podstawowej, w

Nie dotyczy
Do 31 sierpnia 2018 r. Gimnazjum nr 3

(…)

6.

7.

Lp.

8.

9.

10.

Nazwa szkoły

3 im. … prowadzone w
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 17 im. …
klasy Publicznego Gimnazjum nr
5 z oddziałami sportowymi
prowadzone w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 19 w
klasy Publicznego Gimnazjum nr
6 im. … prowadzone w Liceum
Ogólnokształcącym nr XXXII w…
klasy Publicznego Gimnazjum nr
7 im. … prowadzone w Liceum
Ogólnokształcącym nr XXX im..
… w …..

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych
której prowadzone są klasy
gimnazjum)

Granice obwodu szkoły na
funkcjonowało jako samodzielna szkoła.

(należy podać adres siedziby
szkoły podstawowej, w
której prowadzone są klasy
gimnazjum)

(…)

(…)

(należy podać adres siedziby
liceum ogólnokształcącego,
w którym prowadzone są
klasy gimnazjum)
(należy podać adres siedziby
liceum ogólnokształcącego,
w którym prowadzone są
klasy gimnazjum)

Nie dotyczy
Do 31 sierpnia 2018 r. Gimnazjum nr 6
funkcjonowało jako samodzielna szkoła.

(…)

(…)

(…)

