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UCHWAŁA NR VII/52/2019 
RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
 

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Kleszczewo 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), po uzyskaniu opinii 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Kleszczewo, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kleszczewo i inne organy, na okres od 1 września 2019 r. 
Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Szkoła Podstawowa w Kleszczewie im. Walczących o Niepodległość oraz 
Przedszkole w Kleszczewie tworzą Zespół Szkół w Kleszczewie. 

2. Szkoła Podstawowa w Tulcach im. Powstańców Wielkopolskich oraz Przedszkole 
w Tulcach tworzą Zespół Szkół w Tulcach. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

§ 4 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

      Marek Maciejewski  
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Załącznik  
do uchwały nr VII/52/2019 
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

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

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby 
szkoły  

 
 

Granice obwodu szkoły od dnia  
1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa  im. 
Walczących o Niepodległość 
w Kleszczewie 

ul. Poznańska 2 
63-005 

Kleszczewo  

Bugaj, Bylin, Gowarzewo, 
Kleszczewo, Lipowiec, 

Markowice, Nagradowice, 
Poklatki, Tanibórz 

2. Szkoła Podstawowa  im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Tulcach 

ul. Poznańska 1 
63-004 Tulce 

Komorniki, Tulce, Szewce 

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Ziminie 
prowadzona przez 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Oświaty oraz 
Upowszechniania Kultury Na 
Wsi z siedzibą Zimin 3,  
63-006 Krerowo 

Zimin 3 
63-006 Krerowo 

Krerowo, Krzyżowniki, Śródka, 
Zimin 

 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

      Marek Maciejewski  
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UZASADNIENIE 
do uchwały Nr VII/52/2019 
Rady Gminy Kleszczewo 
z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

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

Obowiązująca,  wywołana w wyniku wprowadzenia reformy oświatowej w roku 2017 
Uchwała   Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017 roku w 
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 
2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 roku.  

Wobec powyższego, zaistniała konieczność ustalenia nowej sieci szkół podstawowych. 

Podejmując w/w uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży 
do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami: o pełnej strukturze 
organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.  
Na terenie Gminy Kleszczewo funkcjonują obecnie 2 zespoły szkół prowadzone przez 
jednostkę samorządu terytorialnego: 

1. Zespół Szkół w Kleszczewie obejmujący Przedszkole i szkołę podstawową z 
oddziałami gimnazjalnymi 

2. Zespół Szkół w Tulcach obejmujący Przedszkole i szkołę podstawową z 
oddziałami gimnazjalnymi 

oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi z ustalonym obwodem szkolnym.  

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zakłada, 
że od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Kleszczewo będą funkcjonować 3 
ośmioklasowe publiczne szkoły podstawowe (dwie prowadzone przez jednostkę 
samorządu terytorialnego i jedna prowadzona przez stowarzyszenie). 
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych zapewnia funkcjonowanie 
szkół o pełnej strukturze organizacyjnej, a każda ze szkół podstawowych funkcjonuje 
w jednym budynku.  
Uchwała nie powoduje zmian w ustalonych obwodach szkolnych szkół 
podstawowych, a tym samym zmian w odległości drogi dziecka z domu do szkoły – w 
dalszym ciągu wszystkie dzieci na terenie Gminy Kleszczewo mają zapewniony 
bezpłatny dojazd do szkół niezależnie od drogi dziecka z domu do szkoły.  
Przedmiotowa uchwała została przekazana do zaopiniowania: 

1. zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy Prawo Oświatowe do Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty  
W dniu 27 marca 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził pozytywną 
opinię dotyczącą projektu uchwały (data wpływu do Urzędu Gminy 
04.04.2019r.) 

2. zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych do związków 
zawodowych. 



 

 

4 
 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził 
pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały (data wpływu do Urzędu Gminy 
09.04.2019 r.) 
W dniu 28 marca związek NSZZ „Solidarność” wyraził pozytywną opinię 
dotyczącą projektu uchwały (data wpływu do Urzędu Gminy 01.04.2019r.) 

W nawiązaniu do powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

      Marek Maciejewski  

 


