
UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
996, 1000, 1290, 1669 i 2245 z 2019 r. poz. 534, 730, 761), uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 

§ 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 Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Leszek Makuch
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Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2017/2018 zmiany struktury szkolnej, Rada Gminy Bejsce dnia 
10 marca 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXIV/175/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W wymienionej uchwale ustalono plan sieci  publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Bejsce na okres od 01.09.2017r do 31.08.2019r. Zgodnie 
z art. 81 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw z dnia 
22 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018, poz.2245) dotychczasowe uchwały w sprawie sieci szkół tracą moc z dniem 
31.08.2019r.Wobec powyższego zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, 
zachodzi konieczność ustalenia planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów obowiązujących od dnia 
1 września 2019r. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce, a także granice 
obwodów tych szkół zapewniają możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci zamieszkałe na 
terenie gminy. W przypadku przekroczenia tych odległości gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie 
przewozu dziecka z domu do szkoły i z powrotem. Projekt Uchwały sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty. 
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Załącznik do uchwały nr VII/56/2019 

Rady Gminy Bejsce 

z dnia 30 maja 2019r.  

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bejsce, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Bejsce  od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, adresy innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych  

Granice obwodu szkoły od dnia  1 

września 2019 r. 

1. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. gen. Franciszka 

Kamińskiego w Bejscach 
Bejsce 233, 28-512 Bejsce 

Miejscowości: Bejsce, Czyżowice, 

Grodowice, Zbeltowice, Piotrkowice, 

Uściszowice, Królewice, 
Morawianki, Morawiany; 

2. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Edwarda Haruzy                
w Dobiesławicach 

Dobiesławice 38a, 28-512 Bejsce 

Miejscowości: Dobiesławice, 

Brończyce, Stojanowice, 
Kaczkowice, Prokocice, 

Sędziszowice, Kijany 
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