
UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiślica 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 (T.j. 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 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 

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

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 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 Miasta i Gminy Wiślica.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Jacek Gocyk
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/66/2019 
Rady Miejskiej w Wiślicy 
z dnia 24 maja 2019 r. 

 

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

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły  
od dnia  

1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa 
w Skotnikach 

Dolnych 

Skotniki Dolne 41,  
28-160 Wiślica 

Skotniki Dolne, Skotniki 
Górne, Skorocice 

2. Szkoła Podstawowa 
w Wiślicy 

wchodząca w skład 
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w 

Wiślicy 

Wiślica, ul. Podwale 1,  
28-160 Wiślica 

Wiślica, Kobylniki, Sielec, 
Gorysławice, Koniecmosty, 

Kuchary, Ostrów, 
Wawrowice, Szczerbaków, 
Szczytniki, Górki, Jurków, 
Chotel Czerwony, Brzezie, 
Gluzy, Hołudza, Łatanice. 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR IX/66/2019

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 24 maja 2019 r.

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

Działając w oparciu o przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe, Rada gminy ustala plan
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice
obwodów publicznych szkół podstawowych. Rada gminy, podejmując uchwałę, dąży do tego, aby
szkoły podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km- w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz jeżeli droga dziecka z domu
do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez
dziecko 7 lat-także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w art. 39 ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny
transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
Ustalone w projekcie uchwały - sieć szkół i obwody tych szkół, nie zmieniają się w stosunku do
obecnie obowiązujących na terenie Gminy Wiślica, wszystkie szkoły podstawowe prowadzone
przez Gminę Wiślica będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, czyli ośmioletnimi
szkołami podstawowymi. Szkoły podstawowe będą funkcjonowały w jednym budynku.
Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniom w obwodzie, obwody
szkół nie pokrywają się.
Zgodnie z art. 39 ust 8 ustawy, ustalenie planu sieci następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii
Kuratora Oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w art. 39 ust. 1,2,6 i 7
ustawy Prawo oświatowe.
Projekt uchwały podlegał również zaopiniowania przez reprezentatywne związki zawodowe na
podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicach
informacyjnych publicznych szkół podstawowych, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i
Gminy Wiślica oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
świętokrzyskiego.
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