
Projekt 
UCHWAŁA Nr ………/2020 

Rady Gminy Kroczyce 
z dnia      2020 r. 

 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy 
Kroczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia             

1 września 2020r. 
 

Na podstawie art. 39 ust. 5, 6, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe  (t. j. 
Dz.U. z 2020 poz. 910) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 713) 
 

Rada Gminy Kroczyce uchwala 
 

§ 1 
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kroczyce 
oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Kroczyce oraz inne podmioty na okres od 1 września 2020r., zgodnie z brzmieniem  
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  i wchodzi w 

życie z dniem  1 września 2020 roku. 

 

  
 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kroczyce nr …………………………. z dnia …………………… 

Projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Kroczyce oraz granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kroczyce oraz inne podmioty. 

 

 
Lp. 

 
Nazwa szkoły 

 
Adres siedziby szkoły, adresy 

ewentualnych innych lokalizacji 
prowadzenia zajęd 

dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuoczych. 

 
Granice obwodu szkoły 

 
1. 

 
Szkoła Podstawowa w Kroczycach 

 
42-425 Kroczyce 
Ul. Sienkiewicza 7 

Miejscowości: Kroczyce, Podlesice, 
Kostkowice, Lgota Murowana, Lgotka 
Siemięrzyce, Dobrogoszczyce, Piaseczno, 
Dzibice dla uczniów klas IV-VIII.  

 
1a. 

Filialna Szkoła Podstawowa w Dzibicach o strukturze 
organizacyjnej klasy I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, 
podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w 
Kroczycach  

42-425 Kroczyce 
Dzibice 62 

Miejscowośd: Dzibice dla uczniów klas    
I-III. 

 
2. 

 
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Pradłach 

 
42-425 Kroczyce, Pradła   
ul. Batalionów Chłopskich 14  
 

Miejscowości: Pradła, Biała Błotna, 
Browarek, Siedliszowice, Huta Szklana, 
Gołuchowice, Trzciniec. 

 
3. 

 
Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Oddziałem 
Przedszkolnym w Siamoszycach 

 
42-425 Kroczyce, Siamoszyce ul 
Edukacyjna 22. 

 
Miejscowości: Siamoszyce, Szypowice, 
Przyłubsko. 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zasady ustalania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uregulowane zostały 

wart.39 ustawy Prawo Oświatowe(Dz.U. 2020r. poz.910). Rada Gminy ustala plan sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych. Z treści art. 39 wynika że sied publicznych szkół 

podstawowych winna byd zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom 

spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczad 3km -

w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4km -w przypadku uczniów klas V -

VIII szkół podstawowych. Jeżeli te odległości są przekroczone, obowiązkiem gminy jest 

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki albo zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły 

środkami komunikacji publicznej. Uchwała Rady Gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. W sieci szkół podstawowych ustalonej uchwałą Nr 116/XV/2020 z 

dnia 27 lutego 2020 r.. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kroczyce nastąpiła jedna zmiana. Szkoła Podstawowa w Dzibicach została 

zlikwidowana a w jej miejsce powstała Filialna Szkoła Podstawowa w Dzibicach o strukturze 

organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym, podporządkowana organizacyjnie Szkole 

Podstawowej w Kroczycach. Śląski  Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował przedłożony 

uchwałą plan sieci szkół podstawowych od 1 września 2020r. i uznał za zgodny z warunkami 

określonymi w art. 39 ust. 1-2,5a-6 i 7a ustawy Prawo oświatowe. Wobec powyższego 

podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione 


