
UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 
ze zm.), w związku z 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz 
granice obwodów tych szkół, obowiązujący od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Załącznik do uchwały nr VII/55/2019 

Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica, a także granice obwodów tych szkół  

od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości 

Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 

Dobrzykowice, ul. Sukcesu 2    

55-002 Kamieniec Wrocławski 

Dobrzykowice, Krzyków, 

 Nadolice Wielkie, Nadolice Małe 

2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego  

w Kamieńcu Wrocławskim 

ul. Kolejowa 8 

55-002 Kamieniec Wrocławski 

Kamieniec Wrocławski, Gajków, Łany 

3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach Ratowice, ul. Wrocławska 36 

55-003 Czernica 

 

Dodatkowa lokalizacja: 

Ratowice, ul. Wrocławska 111  

55-003 Czernica 

(dwa oddziały przedszkolne) 

 

Ratowice 

4. Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie 

Wielkiej 

Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 19 

55-003 Czernica 

Chrząstawa Wielka, Chrząstawa Mała 

5. Szkoła Podstawowa  im. Papieża Jana Pawła II  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 

ul. Św. Brata A.A. Chmielowskiego 9 

55-003 Czernica 

Czernica, Jeszkowice, Wojnowice 
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Uzasadnienie

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 2019 r., jest
konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły
sieć szkół na czas określony, tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte
w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc
31 sierpnia 2019 r., co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów samorządy prowadzące zadania gminne, zobowiązane są
do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe,
z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r.

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica, a także
granice obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r. określa załącznik do niniejszej uchwały. Plan
pozostaje taki sam, jaki był wskazany w uchwale nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Czernica z dnia
3 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, zmienionej uchwałą nr XLI/334/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r. w związku
z utworzeniem (z dniem 1 września 2018 r.) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach.
Zaplanowana sieć szkół wskazuje adresy siedzib szkół, a w przypadku Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Ratowicach także adres dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych (odległość między siedzibą szkoły w Ratowicach a budynkiem, w którym
są umieszczone dwa oddziały przedszkolne wynosi około 400m). Każda z pozostałych szkół mieści się
w jednym budynku.

Obwody szkół wskazane w załączniku do niniejszej uchwały pozostają niezmienione, zostały ustalone od
1 września 2018r. (uchwała nr XLI/334/2018 r. Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r.) w sposób
zapewniający możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów możliwie blisko miejsca ich
zamieszkania. Uczniom, których droga do szkoły przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół
podstawowych) lub 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych) Gmina Czernica
zapewnia dowóz (autobusem gminnym oraz autobusem przewoźnika zewnętrznego). W każdym autobusie
Gmina zapewnia opiekuna.

Projekt uchwały w trybie art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe został pozytywnie zaopiniowany przez
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pismem nr WNKPS.545.60.2019.JŁ z dnia 27.03.2019 r.
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