
UCHWAŁA NR XII/49/2019
RADY GMINY OPORÓW

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.őo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148 i poz. 1680) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych 
przez Gminę Oporów, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

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

 

Przewodniczący Rady

Marcin Kraśkiewicz

Id: BE02F97E-351C-43B8-A0F8-166C651C4120. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XII/49/2019

Rady Gminy Oporów

z dnia 28 października 2019 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Oporów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi oraz granice obwodów tych szkół

Lp Nazwa szkoły Adres siedziby 
szkoły

Granice obwodu szkoły

1 Szkoła Podstawowa w 
Oporowie im. Jana 

Pawła II  z oddziałem 
przedszkolnym

Oporów nr 57A, 99-
322 Oporów

miejscowości: Adamów, Anin, Dobrzewy, Feliksów, 
Golędzkie, Halinów, Janów, Jastrzębia, Jaworzyna, 
Jurków Pierwszy, Jurków Drugi, Kolonia-Oporów, 
Kolonia-Pobórz, Kurów-Parcel, Kurów-Wieś, 
Łowiczówka, Oporów, Pobórz, Raj Samogoszcz, 
Skarżyn, Skarżynek, Skórzewa, Stanisławów, 
Świechów, Świechów-Parcel  

2 Szkoła Podstawowa 
im. 37 Łęczyckiego p.  

p. Ks. Józefa 
Poniatowskiego 

w Szczycie z 
oddziałem 

przedszkolnym

Szczyt nr 6A, 
99 -311 Bedlno  

miejscowości: Gajew, Grotowice, Kamienna, Kolonia-
Mnich, Mnich-Ośrodek, Mnich-Południe, Mnich-
Probostwo,Podgajew, Szczyt, Szymanówka, Wola 
Owsiana, Wola Prosperowa, Wólka-Janki, Wólka-
Lizigódź
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe „Rada gminy,
z uwzględnieniem ust. 1 i 2, 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.”.

Uprzednio, w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia reformy oświaty, Rada Gminy
Oporów podjęła uchwałę Nr XXVI/125/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Powyższa uchwała
została podjęta w oparciu o art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe. Z kolei przepis ten dotyczył okresu od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.

Na obecnym etapie istnieje konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Oporów, a także określa granice obwodów
publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na okres od dnia 01 września 2019 r.

Ustalając plan sieci publicznych szkół podstawowych rada gminy uwzględniła warunki określone
art. 39 ust. 1 - 6. Oczywistym jest, iż w przypadku gminy o powierzchni 67,85 km2, na obszarze której
funkcjonują 2 szkoły nie jest możliwym zachowanie warunku wskazanego w art. 39 ust. 2 Prawa
Oświatowego. Jednakże Gmina Oporów w tym zakresie w pełni będzie respektować postanowienia
art. 39 ust. 3 pkt 1 Prawa Oświatowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 8 Prawa oświatowego, ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa
w ust. 5 i 7, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami
określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.
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