
Załącznik do ogłoszenia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 
1 września 2019 roku.  

 
 

PROJEKT  
UCHWAŁY NR …………………… 

RADY GMINY SIEPRAW 

z dnia ……………….. 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 

1 września 2019 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 zm. poz.: 1000, 1290, 2203, 1669, 
2245,) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Ustala się plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice obwodów 
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres 
od dnia 1 września 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 
  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 
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Załącznik  do uchwały Nr    /19 Rady Gminy 
Siepraw z dnia ……..2019 r w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 
września 2019 roku. 

 
Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, oraz granice obwodów 

publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 

Lp. Nazwa szkoły 

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

Granice obwodu szkoły od dnia 
1 września 2019 r. 

1. 

Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki 
w Sieprawiu, 
prowadzona przez 
Gminę Siepraw 

Siepraw, ul. Ks. J. 
Przytockiego Nr 10 

wieś Siepraw z wyjątkiem 
następujących ulic: Azaliowa, Dębowa, 
Długa, Galicyjska, Górska, Jasna, 
Modrzewiowa, Myśliwska: numery 
nieparzyste od 1-39, numery parzyste 
od 2-18, Ogrodowa: numery od 74 do 
końca, Różana, Staropolska, Wesoła, 
Wielicka, Zagórze. 

2. 

Szkoła Podstawowa im. 
Prymasa Tysiąclecia, 
Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 
w Zakliczynie, 
prowadzona przez 
Gminę Siepraw 

Zakliczyn, ul. Podgórska 
Nr 123 wieś Zakliczyn 

3. 

Szkoła Podstawowa im. 
Świętego Brata Alberta 
w Czechówce, 
prowadzona  przez 
Gminę Siepraw 

Czechówka, ul. Szkolna 
Nr 72 

wieś Czechówka, i część wsi Siepraw, 
w tym domy przy ulicach: 
-Długiej - numery nieparzyste od 
125 do końca i numery parzyste od nr 
212 do końca, 
- Staropolskiej, 
- Wesołej 
- Wielickiej. 

4. 

Szkoła Podstawowa 
w Łyczance, 
prowadzona przez 
Gminę Siepraw 

Łyczanka ul. Dworska 
Nr 1 

wieś Łyczanka i  część wsi Siepraw, 
w tym domy przy ulicach: 
- Azaliowej, 
- Dębowej, 
- Długiej - numery nieparzyste od 1 do 
123 i numery parzyste od 2 do 210, 
- Galicyjskiej, 
- Górskiej, 
- Jasnej, 
- Modrzewiowej, 
- Myśliwskiej- numery nieparzyste od 
1 do 39 i numery parzyste od 2 do 18, 
- Ogrodowej - numery od 73 do końca, 
- Różanej, 
- Zagórze. 
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UZASADNIENIE 
 
projektu uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku. 

 

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 
września 2019 r., jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi  samorządy dokonując 
przekształceń  szkół  i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 
września 2017 do 31 sierpnia 2019 r.  

To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019 r. co zostało jednoznacznie 
potwierdzone w  art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo 
oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).  

W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów samorządy prowadzące zadania 
gminne,  zobowiązane są do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na 
podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39,  które 
będą obowiązywały od 1 września 2019 r. 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada gminy - podejmując uchwałę,  
dąży do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i 
funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie 
kuratora oświaty w ramach opiniowania ww. uchwały.  

 Sieć szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający 
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z 
domu do szkoły nie przekracza:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;  

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.  

 
Zarówno NSZZ Solidarność jak również Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz 

Forum Związków Zawodowych do dnia sporządzenia niniejszego projektu uchwały nie 
ustosunkowały się do niej. 

Zgodnie  z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustalenie 
planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o 
zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a - 7a art. 39 tej 
Ustawy.   

 
Art.  39 ustawy Prawo Oświatowe:  

1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób 
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem 
ust.2. 
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2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

5a.  W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w 
ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 
5b.  Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą 
organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części 
wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej obejmującej 
strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w zakresie klas 
nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły. 
6.  Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły 
podstawowe były szkołami: 

1) o pełnej strukturze organizacyjnej; 
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. 

7.   Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 
obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i 
młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i 
jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki. Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. 
7a.   W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i 
likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się. 
8.  Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi 
odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a. 
 

Kurator Oświaty w Krakowie pismem z dnia 14 marca 2019 roku  Znak: 
NP.542.87.2019.SJ  pozytywnie zaopiniował niniejszą uchwałę. 

  
 
 


