UCHWAŁA NR 39/VI/19
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa
Ruda oraz określenia ich obwodów 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 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, zm.:
1000, 1290, 1669 i 2245), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, oraz
określa się granice obwodów tych szkół zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicach
informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Nowa Ruda, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, a także na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Nowa Ruda.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2019 roku.
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Załącznik do uchwały Nr 39/VI/19
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda od dnia 1 września 2019 roku

Lp.

Nazwa szkoły

Nazwa jednostki
organizacyjnej w skład
której wchodzi szkoła

Adres siedziby

Adres innych
lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych
ul. Główna 105
57-430 Jugów

Granice obwodu

1.

Szkoła Podstawowa
w Jugowie

Zespół Szkół Nr 1
w Jugowie

ul. Główna 85
57-430 Jugów

2.

Szkoła Podstawowa
im. Św. Franciszka z Asyżu
w Ludwikowicach Kłodzkich

Zespół Szkół Nr 2
w Ludwikowicach
Kłodzkich

ul. Wiejska 1,
57-450
Ludwikowice
Kłodzkie

Ludwikowice Kłodzkie,
Świerki, Bartnica,
Dworki, Sokolec,
Włodowice, Krajanów,
Sokolica, Bieganów.

3.

Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego z Oddziałami
Integracyjnymi w Bożkowie

Zespół Szkół Nr 3
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Bożkowie

Bożków Nr 89E,
57-441 Bożków

Bożków, Dzikowiec,
Czerwieńczyce, Nowa
Wieś Kłodzka,
Gmina Kłodzko:
Święcko, Gorzuchów
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UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały wynika z:
- art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym do ustalenia sieci publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określenia granic obwodów
tych szkół, mających siedzibę na obszarze gminy, prowadzonych przez gminę i inne organy, na
okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe;
- z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), zgodnie z którym,
uchwały podjęte na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), tracą moc
z dniem 31 sierpnia 2019 roku w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych.
Podstawę prawną warunków ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych stanowi art. 39
ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), na mocy którego, rada gminy
ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa
granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę
na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi
organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty
o zgodności planu z warunkami określonymi w art. 39 ww. ustawy.
Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, a 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.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza
odległości wymienione wyżej, 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. W uchwale wskazuje się
adresy siedzib szkół,
oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej
obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może
posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w zakresie
klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.
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.
W projekcie uchwały uwzględniono warunki komunikacyjne i odległość od szkół obwodowych.

Id: 52A20CC4-9696-4E23-B1BC-F6E8993DF9E3. Podpisany

Strona 1

W kształtowaniu granic obwodów szkół wzięto pod uwagę uwarunkowania geograficzne
położenia gminy oraz tendencje demograficzne na poziomie poszczególnych miejscowości.
Zasadnicze znaczenie przypisano warunkom komunikacyjnym, odległości do szkół obwodowych
oraz warunki lokalowe budynków szkolnych.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych obejmuje wyłącznie szkoły, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują szkoły
publiczne prowadzone przez inne organy.
Zatem od dnia 1 września 2019 r. na terenie gminy będą funkcjonowały szkoły:
1. Szkoła Podstawowa w Jugowie, z siedzibą Jugów, ul. Główna 85 o strukturze organizacyjnej
klas I – VIII:
a) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
Jugów ul. Główna 85 i ul. Główna 105,
b) obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Jugów, Przygórze, Wolibórz.
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu, o strukturze organizacyjnej klas I – VIII:
a) siedziba szkoły: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Wiejska 1,
b) obwód szkoły: Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Bartnica, Dworki, Sokolec,
Włodowice, Krajanów, Sokolica, Bieganów.
3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Bożkowie, o strukturze organizacyjnej klas I – VIII:
a) siedziba szkoły: Bożków Nr 89E,
b)obwód szkoły: Bożków, Dzikowiec, Czerwieńczyce, Nowa Wieś Kłodzka, z Gminy Kłodzko:
Gorzuchów i Święcko.
Przyjęcie proponowanej sieci publicznych szkół podstawowych zapewni wszystkim
mieszkańcom Gminy Nowa Ruda łatwy dostęp do szkoły podstawowej. Gmina Nowa Ruda
to gmina wiejska, położona wokół miasta Nowa Ruda, oddzielonego od drugiej miejscowości
Nowej Rudy - Słupca o ok. 8 km. Takie położenie geograficzne gminy oraz umiejscowienie
budynków szkolnych wymusza organizację dowozu uczniów do szkół. Odległość z miejsca
zamieszkania dla wielu uczniów do szkoły przekracza 3 i 4 km i dla tych uczniów organizowany
jest dowóz uwzględniający najkrótszą trasę ucznia do szkoły. Zaproponowana sieć szkół
podstawowych nie wprowadza zmian w trasach dotychczas organizowanego dowozu uczniów. Jest
propozycją optymalną, uwzględniającą wszelkie uwarunkowania w tym również społeczne
historyczne w zakresie edukacji dzieci.
Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian w sieci szkół podstawowych w stosunku do regulacji
wprowadzonych uchwałą Nr 240/XXXII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa
Ruda do nowego ustroju szkolnego (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dn. 10.04.2017 r. poz. 1817, zm.
2019 r. z dnia 06.02.2019 r. poz. 820).
Niniejszy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
wyrażoną w piśmie nr WNKPS.545.036.2019.LB z dnia 12 marca 2019 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione
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