
Uchwała Nr VII/50/2019 
Rady Gminy Rozdrażew

    z dnia 7 czerwca 2019 roku 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę Rozdrażew oraz granic ich obwodów  od dnia 1 września 2019 r.
 

 Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) oraz art. 32 ust. 1 i 4, art. 39 ust. 5 i
5a ustawy                   z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 roku, poz. 996   z późn. zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1) Ustala się  od dnia 1 września 2019 roku plan sieci  publicznych szkół  podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew oraz określa się granice ich obwodów zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Ustala się od dnia 1 września 2019 roku plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Rozdrażew
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

  § 2 
Traci  moc  Uchwała  Nr  XI/63/2004  Rady  Gminy  Rozdrażew z  dnia  29  kwietnia  2004  r.
w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych
prowadzonych  przez  Gminę  Rozdrażew  oraz  uchwała  Nr  XXV/155/2017  Rady  Gminy
Rozdrażew z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego  z  2017  r.
poz. 2435).

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 4 
Uchwałę  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  umieszczenie   na  tablicach
informacyjnych  publicznych  szkół  podstawowych,  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych o których mowa w § 1.

§ 5
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem  1 września 2019 roku. 

 

   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Wiesław Jankowski      



Uzasadnienie 

Zgodnie z art.  32 ust.  1 i  4,  art.  39 ust.5 i  5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo
oświatowe  (t.j.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.  996  ze  zm.).  Rada  Gminy  ustala  plan  sieci  publicznych
przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę. Gmina Rozdrażew jest
organem  prowadzącym  dla  dwóch  przedszkoli  mających  swoje  siedziby  w miejscowościach
Rozdrażew i Nowa Wieś oraz dwóch szkół podstawowych mających swoje siedziby
w miejscowościach Rozdrażew i Nowa Wieś.  Należy zaznaczyć, że w skład Szkoły Podstawowej 
w Rozdrażewie w której zorganizowane są oddziały przedszkolne wchodzą też trzy Szkoły Filialne
położone w miejscowościach Grębów, Dzielice, Dąbrowa. W szkołach filialnych prowadzone 
są oddziały przedszkolne, które mają duże znaczenie dla miejscowej ludności  z uwagi na poczucie
wspólnoty placówki, jej bliskość i rodzinną atmosferę,  a także – z wyłączeniem Dąbrowy - uczą się
dzieci klas I-III. 

Zaproponowane sieci  i obwody szkół oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rozdrażew pozostają niezmienne od 1999 roku 
za  wyjątkiem  szkoły  podstawowej  w  Rozdrażewie  w  której  oddziały  przedszkolne  zostały
zorganizowane w 2017 r. Jest to optymalne rozwiązanie, które zapewnia wszystkim dzieciom z terenu
Gminy  Rozdrażew  swobodny  dostęp  do  przedszkoli,  szkół  podstawowych  oraz  stwarza  im
odpowiednie  warunki  nauki.  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.           

Zaproponowane  obwody  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  nie  zostały  zmienione
w stosunku do rozwiązań przyjętych w uchwale Nr XXV/155/2017 Rady Gminy Rozdrażew  
z  dnia  29  marca  2017  roku  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017r. poz. 2435). 

Ustalona w ten sposób sieć szkół i przedszkoli pozwala wszystkim dzieciom na realizację obowiązku
szkolnego,  obowiązku  rocznego przygotowania  przedszkolnego oraz  wychowania  przedszkolnego.
Uchwała  ta  wymaga  zasięgnięcia  obligatoryjnej  opinii  Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty.
Wielkopolski Kurator Oświaty przesłał pismo nr WNS.545.2.332019 i pismo nr WNS.545.1.180.2019
z dnia 9 maja 2019 r. wyrażające opinię pozytywną do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu
sieci  publicznych  szkół  podstawowych,  publicznych  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Rozdrażew  oraz  granic  ich  obwodów  od  dnia
1 września 2019r., natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Krotoszyn pismem
Nr ZNP ZO 01/14/05/19 z dnia  14 maja 2019 r. poinformował Wójta Gminy Rozdrażew, że nie wnosi
zastrzeżeń do przedstawionego projektu w/w uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VII/50/2019 
Rady Gminy Rozdrażew         
z dnia 7 czerwca 2019 r.  

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, a także
granice ich obwodów 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. 
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rozdrażewie 

Rozdrażew ul. Krotoszyńska 42, 
63 – 708 Rozdrażew 

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

a/ Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Rozdrażewie - 
Szkoła Filialna w Dzielicach 

Dzielice 4, 63-708 Rozdrażew
Miejscowości:
Dzielice, Wolenice,
struktura organizacyjna – klasy łączone I-III

b/ Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rozdrażewie  - Szkoła 
Filialna w Grębowie

Grębów 33, 63-708 Rozdrażew 
Miejscowość:
Grębów,
struktura organizacyjna – klasy łączone I-III

c/ Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Rozdrażewie - Szkoła Filialna  
w Dąbrowie

Dąbrowa 26, 63-708 Rozdrażew 
Miejscowość:
Dąbrowa, 
struktura organizacyjna – klasy łączone I-III

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa                      
w Nowej Wsi

Nowa Wieś 36, 63 -708 Rozdrażew
Miejscowości:
Nowa Wieś, Budy, Wyki

 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr VII/50/2019 
Rady Gminy Rozdrażew          
z dnia 7 czerwca 2019 r. 

Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew od dnia 1 września 2019 roku 

 

Lp. Nazwa placówki 
Adres siedziby placówki, adresy innych lokalizacji

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych 

1. 
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie Rozdrażew ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew 

2. 
Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Dzielicach Dzielice 4, 63-708 Rozdrażew

3. 
Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Grębowie Grębów 33, 63-708 Rozdrażew 

4. 
Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Dąbrowie Dąbrowa 26, 63-708 Rozdrażew

5.
Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie Rozdrażew ul. Krotoszyńska 9a, 63-708 Rozdrażew

6. 
Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi Nowa Wieś 48, 63-708 Rozdrażew
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