
UCHWAŁA NR X/120/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz 
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 2018 r., poz. 996, 
1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534), uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 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 Lubicz.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

Id: F0D93A81-F026-48EA-9AFC-DFB0994F66A2. Uchwalony Strona 1



Załącznik do uchwały Nr X/120/19

Rady Gminy Lubicz

z dnia 30 maja 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubicz, od 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 roku

1. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. 
Władysława Bukowińskiego 
w Lubiczu Dolnym

Lubicz Dolny, ul. Szkolna 7, 
87-162 Lubicz

Lubicz Dolny, Jedwabno

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki
w Lubiczu Górnym

Lubicz Górny, ul. Piaskowa 
23, 87-162 Lubicz

Lubicz Górny, Krobia, 
Mierzynek, Józefowo

3. Szkoła Podstawowa w Młyńcu 
Pierwszym

Młyniec Pierwszy, ul. 
Toruńska 10,
87-162 Lubicz

Młyniec Pierwszy, Młyniec 
Drugi, Brzezinko

4. Szkoła Podstawowa w Gronowie Gronowo 5, 87-162 Lubicz Gronowo, Gronówko, Brzeźno

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Grębocinie

Grębocin, ul. Szkolna 4, 87-
122 Grębocin

Grębocin, Rogówko, Rogowo

6. Szkoła Podstawowa w Złotorii Złotoria, ul. Pomorska 11, 87-
124 Złotoria

Złotoria, Grabowiec, 
Kopanino, Nowa Wieś
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

Ustalenie planu sieci szkół podstawowych oraz określenie granic ich obwodów (nazw miejscowości
w ramach obwodów) szkół podstawowych w Gminie Lubicz 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 2016 r. 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 Lubicz Uchwałą Nr XXXII/396/2017 z dnia 30 marca 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 sieć 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 granice ich obwodów od 1 września 2019 r. w oparciu o art. 39 ustawę Prawo
oświatowe.

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

Sieć szkół podstawowych spełnia kryterium zawarte w art. 39 ustawy Prawo oświatowe:

1) sieć szkół jest tak zorganizowana, że umożliwia wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego
a droga do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VIII,

2) jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza w.w. odległości, gmina zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu do szkoły, dodatkowo dowożeni są uczniowie z niektórych miejscowości
położonych w mniejszej odległości, co poprawia warunki dotarcia do szkoły,

3) uczniowie niepełnosprawni mają zapewniony bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do
szkoły,

4) obwody szkół podstawowych nie mają części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej;

5) szkoły podstawowe są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej;

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – pismo
znak DT.545.34.2019.DZ z dnia 13 maja 2019 r.
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