
Uchwała Nr VII/42/2019
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Świedziebnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia 
oraz określa się granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1290, 
poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 730 i poz. 761.
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Załącznik do uchwały Nr VII/42/2019

Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły, adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć  dydaktycznych,   
wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły od dnia                                         
1 września 2019 r.

1. Szkoła Podstawowa 
im. ppor. Piotra Wysockiego 
w Świedziebni

Świedziebnia 51 i 51A
87-335 Świedziebnia

Chlebowo, Granaty, Grzęby, Janowo nr 1-5, 7-9, 
Księte, Ostrów, Rokitnica Nowa, Rokitnica-Wieś, 
Świedziebnia, Zduny, Dzierzno, Kłuśno, Michałki, 
Zasady, Zasady Nowe, Zasadki 

a) Szkoła Filialna im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Michałkach*

Michałki 56
87-335 Świedziebnia

Grzęby nr 14, 19, 22, 23, 25-32, 47, 
Kłuśno, Michałki, Zasadki nr 5, 6, 10-12

b) Szkoła Filialna w Zasadach* Zasady Nowe 62
87-335 Świedziebnia

                                                                               
Zduny nr 15-25, 28, Zasady, Zasady Nowe, Zasadki 
bez nr 5, 6, 10-12, 15

2.
 Szkoła Podstawowa  w Janowie Janowo 145A

87-335 Świedziebnia

                                                                       
Brodniczka, Janowo  bez nr 1-5, 7-9, Mełno, 
Okalewko

* Szkoła filialna obejmująca strukturą organizacyjną klasy I-III z oddziałem przedszkolnym, podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej 
im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni
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UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Ustalenie planu sieci szkół podstawowych i szkół filialnych oraz określenie granic ich obwodów w Gminie
Świedziebnia od 1 września 2019 r.

2. Podstawa prawna

Art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

3. Uzasadnienie merytoryczne

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe wprowadzony został nowy ustrój szkolny, w tym m.in. 8 – letnia szkoła podstawowa.
Zmiana ustroju szkolnego spowodowała obowiązek przygotowania nowej sieci szkół podstawowych. Rada
Gminy Świedziebnia Uchwałą Nr XIX/94/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na
okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustaliła sieci szkół i obwody szkolne. Uchwała ta
obowiązuje jednak do 31 sierpnia 2019 r. Stosowanie w/w uchwały w zakresie obwodów szkół ma charakter
ograniczony czasowo.

Ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do podjęcia nowej uchwały określającej sieć szkół
podstawowych oraz ich obwodów od 1 września 2019r. w oparciu o art.39 ustawy Prawo oświatowe:

Zaproponowana uchwała - w stosunku do dotychczas obowiązującej – nic nie zmienia ani sieci szkół
podstawowych ani granic ich obwodów.

Sieć szkół podstawowych i szkół filialnych na terenie Gminy Świedziebnia spełnia kryterium zawarte
w art. 39 ustawy Prawo oświatowe:

1) sieć szkół jest tak zorganizowana, że umożliwia wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.
Droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I–IV szkół
podstawowych i 4 km dla uczniów klas V–VIII szkół podstawowych;

2) jeżeli droga uczniów z domu do szkoły, w której obwodzie mieszkają przekracza odległości wyżej
wymienione, gmina zapewnia bezpłatny transport i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły;

3) uczniom niepełnosprawnym gmina zapewnia bezpłatny transport i opieki w czasie przewozu do szkoły;

4) obwody szkół podstawowych i szkół filialnych nie maja części wspólnej z obwodem innej
szkoły podstawowej i szkoły filialnej;

5) szkoły podstawowe są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej;

6) szkoły podstawowe są szkołami, które funkcjonują w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej właściwej uchwały w sprawie sieci szkół
podstawowych od 1 września 2019 r. i określenia granic obwodów szkolnych.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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