
UCHWAŁA  Nr XXV/155/2017 
RADY GMINY ROZDRA ŻEW 

             z dnia 29 marca 2017 r.  
 

w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów                                                         
do nowego ustroju szkolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1, 4 i 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się,    
co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 
Gminy Rozdrażew do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

 
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia       
31 sierpnia 2019 r.: 

1) Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie o strukturze organizacyjnej klas I-VI, z siedzibą                              
w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, wchodząca wraz z Gimnazjum w Rozdrażewie        
w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie staje się  z dniem 1 września 2017 r. 
szkołą o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z siedzibą ul. Krotoszyńska 42, 63-708 
Rozdrażew, 
a) Szkole Podstawowej w Rozdrażewie są podporządkowane następujące szkoły 

filialne z klasami  I-III 
− Szkoła Filialna w Dzielicach, Dzielice 4, 63-708 Rozdrażew, 

− Szkoła Filialna w Grębowie, Grębów 33, 63-708 Rozdrażew, 
         -    Szkoła Filialna w Dąbrowie, Dąbrowa 26, 63-708 Rozdrażew,                              
  2)  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi o strukturze organizacyjnej klas I-VI, z siedzibą                      
  w Nowej Wsi 36, wchodząca wraz z Gimnazjum   w Nowej Wsi w skład Zespołu Szkół     
  Publicznych  w Nowej Wsi staje się z dniem 1 września 2017 r. szkołą o strukturze       
        organizacyjnej klas I-VIII  w Nowej Wsi   z  siedzibą Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew. 

 
§ 3. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających 

siedzibę na obszarze Gminy Rozdrażew na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia                                    
31 sierpnia 2019 r.: 

 
1) Obwód Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, określonej w § 2 pkt 1, obejmuje 

miejscowości: Chwałki, Dąbrowa, 
Dzielice, Grębów, Henryków, Maciejew, Rozdrażew, Rozdrażewek, Trzemeszno, 
Wolenice, 

2) Obwód Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, określonej w § 2 pkt 2, obejmuje 
miejscowości: Nowa Wieś, Budy, Wyki. 

 



§ 4.  Określa  się  następujący  plan  sieci  klas  dotychczasowych  publicznych  gimnazjów   
prowadzonych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Rozdrażew,    na okres od dnia  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 

 
1) Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Rozdrażewie wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Publicznych  w Rozdrażewie - prowadzone w Szkole Podstawowej                             
w Rozdrażewie z siedzibą  w: ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew.  

2) Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Publicznych w Nowej Wsi – prowadzone w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi siedzibą           
w: Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew.  

 
§ 5.  Określa  się  następujące  granice  obwodów  klas  dotychczasowych  gimnazjów  

mających siedzibę na obszarze Gminy Rozdrażew na okres od dnia 1 września 2017 r.  do dnia   
31 sierpnia 2019 r.: 

 
1) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Rozdrażewie wchodzącego w skład 

Zespołu     Szkół Publicznych  w Rozdrażewie – prowadzonych w Szkole Podstawowej  
w Rozdrażewie  – obejmuje miejscowości: Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, 
Henryków, Maciejew, Rozdrażew, Rozdrażewek, Trzemeszno, Wolenice, 

2) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Publicznych w Nowej Wsi – prowadzonych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 
– obejmuje miejscowości:  Budy, Nowa Wieś, Wyki.  

 
§ 6. Określa się następujący plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych,                

dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, od dnia 1 września 2019 r.: 
 
1) Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie – siedziba: ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew               

   a) Szkole Podstawowej w Rozdrażewie są podporządkowane następujące szkoły filialne     
       z klasami I-III 

− Szkoła Filialna w Dzielicach, Dzielice 4, 63-708 Rozdrażew, 
− Szkoła Filialna w Grębowie, Grębów 33, 63-708 Rozdrażew, 
− Szkoła Filialna w Dąbrowie, Dąbrowa 26, 63-708 Rozdrażew, 
 

2)  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – siedziba: Nowa Wieś 36, 63-708 Rozdrażew. 
 

§ 7. Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Rozdrażew od dnia 1 września 2019 r.: 

 
1)  Obwód Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie obejmuje miejscowości: Chwałki, 

Dąbrowa, Dzielice, Grębów, Henryków, Maciejew, Rozdrażew, Rozdrażewek, 
Trzemeszno, Wolenice, 

2)  Obwód Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi obejmuje miejscowości: Budy, Nowa Wieś,   
   Wyki.  

 



        § 8. W Uchwale nr XI/63/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 24 kwietnia 2004 r.                  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew wprowadza się następujące zmiany:                                        

 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Rozdrażew publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych: 

1) Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 11, 63 -708 Rozdrażew              
  o   strukturze organizacyjnej czterech  oddziałów,  

2) Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi 48, 63-708 Rozdrażew o strukturze organizacyjnej 
  dwóch oddziałów                                      

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Dzielicach nr 4, 63-708 Rozdrażew 
4) Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Grębowie nr 33, 63-708 Rozdrażew, 
5) Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Dąbrowie nr 26, 63-708 Rozdrażew, 
6) Dwa Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 

  42,  63-708 Rozdrażew.”  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Artur Jakubek  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe  
(Dz. U. 2017 r. poz.60), a w szczególności z art. 117 każda  sześcioletnia  szkoła podstawowa 
działająca na podstawie  ustawy o systemie oświaty z mocy prawa przekształca się                      
w ośmioletnią szkołę podstawową. Natomiast gimnazja na mocy art. 127 ww. ustawy ulegają 
likwidacji.    
Gmina Rozdrażew jest organem prowadzącym dla dwóch Zespołów Szkół Publicznych 
mających swoje siedziby w miejscowości Rozdrażew ul. Krotoszyńska 42, oraz miejscowości 
Nowa Wieś nr 36. Należy zaznaczyć, że w skład Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie wchodzą 
trzy Szkoły Filialne położone w miejscowościach Grębów, Dzielice, Dąbrowa w których uczą się 
dzieci klas I-III. Utrzymanie tych placówek jest nieekonomiczne niemniej jednak  planuje się je 
pozostawić na kolejny rok szkolny. W szkołach filialnych prowadzone są oddziały przedszkolne, 
które mają duże znaczenie dla miejscowej ludności  z uwagi na poczucie wspólnoty placówki                 
i jej rodzinną atmosferę. Zgodnie z art. 191 ustawy przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe, 
zespoły szkół, w skład których wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum, przekształcone 
zostają z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa  w szkoły podstawowe  o strukturze klas 1-8. 
Zaproponowane sieci  i obwody szkół na terenie Gminy Rozdrażew pozostają niezmienne od 
1999 roku. Jest to optymalne rozwiązanie, które zapewnia wszystkim mieszkańcom Gminy 
Rozdrażew dostęp do szkoły podstawowej oraz odpowiednie warunki nauki dla wszystkim 
uczniów. Na terenie Gminy zorganizowana jest komunikacja autobusowa dowożąca dzieci                
do szkół i przedszkoli w taki sposób aby uczniowie i przedszkolaki w jak najkrótszym czasie 
znalazły się w placówkach oświatowych. W podobny sposób odbywa się odwóz dzieci                     
do miejsca zamieszkania. Ustalając sieć szkół gmina dąży do tego, aby szkoła podstawowa była 
szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I-VIII)  oraz funkcjonowała                      
w jednym budynku, za wyjątkiem szkół filialnych, które zlokalizowane są w budynkach 
oddalonych od szkoły macierzystej odpowiednio o 3, 5 i 6 km.  
Rada Gminy  w Rozdrażewie  podjęła uchwałę  Nr XXIV/139/2017 z dnia 23 lutego 2017r.                
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, podjętą uchwałę przesłano dnia 23.02.2017r. do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
w Poznaniu oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Krotoszyn w celu 
zasięgnięcia ustawowych opinii. Wielkopolski Kurator Oświaty przesłał pismo                                    
Nr DKa.545.1.37.2017 z dnia 6 marca 2017 r. wyrażające opinię pozytywną do projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, natomiast 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Krotoszyn pismem Nr ZNP ZO 
05/06/03/17 z dnia 6 marca 2017 r. poinformował Wójta Gminy Rozdrażew, że nie wnosi 
zastrzeżeń do przedstawionego projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego w gminie Rozdrażew. 
Ustalona w ten sposób sieć szkół i przedszkoli pozwala wszystkim dzieciom na realizację 
obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wychowania 
przedszkolnego. 
 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.  
         Wójt Gminy 
                                                                                                  Mariusz Dymarski  


