
Uchwała Nr XLVI/574/2017 
Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę  
Podstawową Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze 
zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
 
§ 1. Stwierdza się, iż z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 18 stała się 
ośmioletnią  Szkołą Podstawową Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu przy 
ul. Chełmskiej 18. 
 
 
§ 2. Obwód szkoły wskazanej w § 1 został określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza w Kaliszu. 
 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVI/57774/2017 Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę  
Podstawową Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. 
 
 
Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa staje się 
ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i ustawy – Prawo 
oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 listopada 2017 r., w 
drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
 
W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 

     Prezydent 
 Miasta Kalisza 
         /…/ 

Grzegorz Sapiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr XLVI/574/2017 

Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 30 listopada 2017 r. 

 
 
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu przy 
ul. Chełmskiej 18. 
 
 
Barska cała ulica 
Będzińska cała ulica 
Biwakowa cała ulica 
Budziszyńska cała ulica 
Chełmska cała ulica 
Chęcińska cała ulica 
Chocimska cała ulica 
Cieszyńska cała ulica 
Dobrzyńska cała ulica 
Dożynkowa cała ulica 
Duktowa cała ulica 
Dyngusowa cała ulica 
Fromborska cała ulica 
Gajowa cała ulica 
Grabowska cała ulica 
Iglasta cała ulica 
Jerzego Rubińskiego cała ulica 
Kąpielowa cała ulica 
Kniejowa cała ulica 
Kołobrzeska cała ulica 
Kozienicka cała ulica 
Krakowska cała ulica 
Kruszwicka cała ulica 
Kujawska cała ulica 
Lajkonika cała ulica 
Legnicka cała ulica 
Leśna cała ulica 
Lęborska cała ulica 
Lisia cała ulica 
Lubelska cała ulica 
Łomżyńska cała ulica 
Łowicka cała ulica 
Łódzka zakres nr: od 131 do 263 
Malborska cała ulica 
Marzanny cała ulica 
Mazowiecka cała ulica 
Migdałowa cała ulica 
Nałęczowska cała ulica 
Nędzerzewska cała ulica 
Niedzicka cała ulica 
Nieszawska cała ulica 
Okrąglicka cała ulica 



Opatowiecka cała ulica 
Piaszczysta cała ulica 
Pisankowa cała ulica 
Podleśna cała ulica 
Polanka cała ulica 
Połaniecka cała ulica 
Potokowa cała ulica 
Przebierańców cała ulica 
Przesiekowa cała ulica 
Racławicka cała ulica 
Raszyńska cała ulica 
Rybacka cała ulica 
Sandomierska cała ulica 
Sarnia cała ulica 
Sieradzka cała ulica 
Sobótki cała ulica 
Tęczyńska cała ulica 
Topiel cała ulica 
Tuszyńska cała ulica 
Uniejowska cała ulica 
Wczasowa cała ulica 
Wiankowa cała ulica 
Wiosenna cała ulica 
Wypoczynkowa cała ulica 
Zajęcza cała ulica 
Zimna cała ulica 
 
 
 

         Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

     /…/ 
         Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


