
UCHWAŁA NR VI/62/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Czerniejewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 wrzesnia 

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 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Czerniejewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Czerniejewo, na okres od 1 września 2019 r.

2. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 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 Miasta i Gminy 
Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr VI/62/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 marca 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. Onufrego 
Kopczyńskiego w Czerniejewie

Adres siedziby szkoły: ul. Szkolna 3,                         
62 – 250 Czerniejewo.

Brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych

Obejmują następujące miejscowości: Czerniejewo, 
Pawłowo, Pakszyn, Pakszynek, Goranin, Kąpiel, 

Golimowo, Graby, Brzózki, Głożyna, Nowy Las, Lipki, 
Linery, Bure, Rakowo, Karw

2. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II 
w Żydowie

Adres siedziby szkoły: ul. Tadeusza 
Kościuszki 24, 

62 – 241 Żydowo
Brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych

Obejmują następujące miejscowości: Żydowo, Kosowo, 
Nidom, Kosmowo, Goraniec, Gębarzewo, Gębarzewko, 

Szczytniki Czerniejewskie oraz Cielimowo i Gurowo 
z Gminy Niechanowo
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR VI /62/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 marca 2019 r.

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

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół
podstawowych,

W uchwale wskazuje się także adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Zgodnie z art. 81 ust.2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2245 ) uchwały w sprawie sieci
i obwodów szkół podjęte zgodnie z art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic ich obwodów.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Pismem nr WNS.545.1.60.2019 z dnia 6 marca 2019 r. ( data wpływu do Urzędu M i G Czerniejewo:
11 marca 2019 r. ) Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię dot. planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerniejewo oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 20 marca 2019 roku na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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