
                      

UCHWAŁA NR  VIII/94/2019
RADY GMINY LISKÓW

               z dnia 12 czerwca 2019 r.
                                           

w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych
prowadzonych  przez  Gminę  Lisków  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 ze zm.), Rada Gminy Lisków
uchwala, co następuje:

§  1.  Określa  się  plan  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych przez
Gminę  Lisków,  a  także  granice  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lisków, od 1 września 2019 r., stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 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  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie  z dniem 01.09.2019 r.
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       Załącznik 
                                                                                                                                                                                                                                               do uchwały Nr  VIII/94/2019        

          Rady Gminy Lisków
                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 12 czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków, a także granice obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych in-
nych lokalizacji prowa-
dzenia zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i

opiekuńczych

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskie-
go 44 a, 62-850 Lisków,

dodatkowa lokalizacja 
prowadzenia zajęć: 
ul. ks. Wacława Blizińskie-
go 42 b, 
62-850 Lisków

Lisków, ulice: Adama Asnyka, Marii Dąbrowskiej, Dr Karola Kosińskiego, ks. 
Wacława Blizińskiego, Leśna, Ogrodowa, Polna, Rzemieślnicza, Rzgowska, 
Słoneczna, Spółdzielców, Antoniego Szewczyka, Twórców Liskowa, 40-lecia 
PRL, Nadzież, Rakowiec, Wygoda, Młyniska, Tomaszew, Żychów

2. Szkoła Podstawowa w Strzałkowie Strzałków 65, 
62-850 Lisków

Chrusty, Chrusty Drugie, Borki, Dwór, Józefów, Dębniałki, Lubień, Małgów, 
Małgów-Kolonia, Strzałków, Gorzelew, Grabowa, Gruszkowiec, Rutkowice, 
Swoboda, Pyczek, Madalin, Adelin, Groblica

3. Szkoła Podstawowa w Zakrzynie Zakrzyn – Baranek 1, 
62-850 Lisków

Koźlątków, Koźlątków Kolonia, Zakrzyn, Zakrzyn-Baranek, Zakrzyn-Dąbrowa, 
Zakrzyn-Glapiniec, Zakrzyn-Goździec, Jeziorko, Zakrzyn -Kolonia, Smolarnia, 
Annopol, Annopol Kolonia

4. Szkoła Podstawowa w Ciepielewie Ciepielew Pierwszy 10, 
62-850 Lisków

Ciepielew, Ciepielew Pierwszy, Ciepielew Drugi, Izerów, Polesie, Trzebienie, 
Trzebienie Pierwsze, Trzebienie Drugie
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VIII/94/2019
RADY GMINY LISKÓW

                                               z dnia 12 czerwca 2019 r.

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

Rada Gminy w Lisków w dniu 30 marca 2017 r. podjęła zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r.,
poz. 60 ze zm.) Uchwałę nr  XXVII/201/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza  to  konieczność  ustalenia  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  obowiązującej  od
1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz., 996 ze zm.) Rada Gminy ustala plan sieci publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych
przez gminę, a także określa granice obwodów tych szkół.

Niniejsza uchwała określa sieć publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Lisków wraz z
granicami ich obwodów. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe sieć szkół podstawowych jest tak
zaplanowana, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. Gmina za-
pewni bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły wszystkim uczniom, których
droga z domu do szkoły przekracza: 

- 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV 

- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII. 

Przyjętą Uchwałą Rady Gminy Lisków nr VI/73/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie poprzez zmianę siedziby,
która uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz po zawiadomieniu ro-
dziców dzieci  szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego,  została zmieniona siedziba
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie na ul. ks. Wacława Blizińskiego  44 a,
62-850 Lisków (budynek po wygaszanym gimnazjum) oraz została wskazana dodatkowa lokali -
zacja prowadzenia zajęć,  w tym m.in. z przeznaczeniem na oddział przedszkolny tj., ul. ks. Wa -
cława Blizińskiego 42 b, 62-850 Lisków (budynek hali sportowo – widowiskowej w Liskowie).

Zgodnie z art. 39 ust. 8 Prawa oświatowego ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym w celu ustalenia nowej sieci szkół w oparciu o obowiązujące w
tym zakresie przepisy, zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Lisków niniejszej uchwały.
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