
 

 

UCHWAŁA NR VIII/46/2019 

RADY GMINY W CZERMINIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

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

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 2018r. poz. 994, ze zm. ) oraz  art. 39 ust.5 i 5a ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r.  - Prawo oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996, ze zm.), po uwzględnieniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

z dnia  2019 - 03 – 04 i po zasięgnięciu opinii w trybie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.263) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się od dnia 1 września 2019 roku plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Czermin, a także określa się granice obwodów  publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Czermin . 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Czerminie 

 

 

Jan Myjak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Poz. 2465



Załącznik do uchwały Nr VIII/46/2019 

Rady Gminy w Czerminie 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czermin. 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły 
Granice obwodu szkoły od dnia  

1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa  w Brniu 

Osuchowskim 

Breń Osuchowski 64,  

39-304 Czermin 

Breń Osuchowski od nr 9 do nr 112 i od nr 136 do nr 206; Ziempniów od nr 1 do nr 21; Dąbrówka 

Osuchowska od nr 75 do nr 124; Szafranów od nr 60 do nr 78; Łysaków od nr 264 do nr 272 

2. Szkoła Podstawowa  w Czerminie Czermin 454 

39-304 Czermin 

Czermin; Breń Osuchowski od nr 1 do nr 8; Łysaków od nr 1 do nr 30; Szafranów od nr 1 do nr 39 

3. Szkoła Podstawowa  w Łysakowie Łysaków  191 

39-304 Czermin 

Łysaków od nr 31 z wyłączeniem od nr 264 do nr 272; Szafranów  od nr 40 do nr 59 

4. Szkoła Podstawowa  w Otałęży Otałęż 15 

39-306 Górki 

Otałęż z wyłączeniem nr 307 i nr 311; Wola Otałęska 

5. Szkoła Podstawowa  w Trzcianie Trzciana 289 

39-304 Czermin 

Trzciana; Dąbrówka Osuchowska od nr 1 do nr 74 

6. Szkoła Podstawowa   im. Anny 

Jenke  w Ziempniowie 

Ziempniów 91 

39-304 Czermin 

Ziempniów od nr 22; Breń Osuchowski od nr 113 do nr 135;Otałęż nr 307 i nr 311 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Czermin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 

1 września 2019 roku. 

Zgodnie z art.210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze zm.) Rada Gminy w Czerminie podjęła w dniu  31 marca 2017r. Uchwałę  

Nr XXVI/140/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. 

poz.1794 )  

1 września postanowienia, w ww. uchwale, dotyczące planu sieci szkół oraz ustalenia obwodów szkół 

podstawowych przestaną obowiązywać. Oznacza to konieczność ustalenia sieci szkół podstawowych na okres 

od 1 września 2019 r. 

Od stycznia 2019 r., do ustalenia planu sieci szkół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, zastosowanie mają przepisy art.39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U.2018.996 ze zm.), w brzmieniu nadanym ww. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.( Dz. U. 2018.2245). 

Uchwalenie tych aktów jest niezwykle ważne ze względu na konsekwencje w kilku innych obszarach 

dotyczących gminnej oświaty. 

1.Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – a przecież  z tzw. „ urzędu „ przyjmuje się 

do publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie.  

2.Z przepisów art.39 ust.3 ustawy - Prawo oświatowe wynikają obowiązki związane z dowozem uczniów 

zamieszkałych w obwodzie do szkół albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.  

3.Kontrola obowiązku szkolnego , o której mowa w art.41 ustawy – Prawo oświatowe oraz kontrola 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego , o której mowa w art.33 ust.3 ustawy – Prawo oświatowe 

jest sprawowana przez dyrektora szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka . 

Przedstawiany projekt uchwały nie wnosi żadnych zmian w stosunku do uchwały podjętej w marcu 2017 r. 

Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził  pozytywną opinię do projektu przedmiotowej uchwały pismem  

Nr ZET.540.1.4.2019  z dnia 2019-03-04. Projekt przedmiotowej uchwały został również pozytywnie 

zaopiniowany przez związki zawodowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego- pismem Nr ZNP-23/2019 z dnia 

20.02.2019 r. 

W zaistniałej sytuacji prawnej przedstawienie projektu i podjęcie uchwały jest zasadne. 
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