
UCHWAŁA NR X/68/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

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 2019 r. poz. 1148), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka, 
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka, na okres od 
1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych 
publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Załącznik do uchwały Nr X/68/19

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka,
a także granice  obwodów  publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Bartniczka od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły Granice obwodu szkoły od dnia                        
1 września 2019 r.

1. Szkoła Podstawowa                        
w Jastrzębiu 

Jastrzębie 14
87-322 Jastrzębie

Gołkówko, Igliczyzna, Jastrzębie, 
Komorowo, Koziary, Nowe 
Świerczyny, Stare Świerczyny

2. Szkoła Podstawowa                        
w Jastrzębiu-Filia klas I-III              
w Nowych Świerczynach

Nowe Świerczyny 4
87-322 Jastrzębie

Nowe Świerczyny

3. Szkoła Podstawowa                             
im. J. Korczaka                                          
w Radoszkach

Radoszki 64a
87-321 Bartniczka

Bartniczka, Długi Most, Grążawy,
Gutowo, Łaszewo, Radoszki,
Samin, Świerczynki, Zdroje
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Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
zobligowały organ prowadzący szkoły do ustalenia sieci szkół na okres przejściowy uwzględniający w sieci
szkół także oddziały prowadzonych klas gimnazjalnych w szkole podstawowej Od 1 września 2019 r. sieć szkół
publicznych będzie obejmowała jedynie szkoły podstawowe. Projekt planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka zapewnia realizację obowiązku szkolnego i zachowuje
odległości w zakresie drogi dziecka z domu do szkoły, o których mowa w art. 39 ust.2 ustawy Prawo
Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148). Dla uczniów, których droga z domu do szkoły jest dłuższa, aniżeli
określono w ustawie, organ prowadzący zapewnia bezpłatny dowóz szkolny i opiekę zgodnie z zapisami art.39
ust 3 cytowanej ustawy. Wszystkie szkoły są placówkami o pełnej strukturze organizacyjnej, dodatkowo Szkoła
Podstawowa w Jastrzębiu posiada Filię Szkoły klas I-III z oddziałem przedszkolnym zlokalizowaną w Nowych
Świerczynach.

Obwody szkół podstawowych w stosunku do rozwiązań przyjętych w uchwale Nr XXII/145/2017 Rady
Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do
dnia 31 sierpnia 2019r. nie zostały zmienione. Od dnia 1 września 2019 r. Gmina Bartniczka będzie organem
prowadzącym dla następujących publicznych szkół podstawowych:

1)Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu z Filią w Nowych Świerczynach,

2)Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Radoszkach.

Niniejsza uchwała w zakresie dotyczącym sieci publicznych szkół podstawowych stanowi gwarancję pełnej
realizacji założeń reformy systemu oświaty wdrażanej od 2017 r. Uchwała została podjęta po uprzednim
uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
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