
UCHWAŁA NR XXIX/209/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6  i ust. 3 - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza, a także granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza, na okres od 1 września 2017 r. do 
dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Lubsza klas dotychczasowego publicznego gimnazjum  
prowadzonych w szkole  podstawowej, oraz granice obwodów  klas dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Lubsza na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który 
stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także 
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Lubsza od 
dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach  z siedzibą w Kościerzycach 31, 49-
314 Pisarzowice włącza się do Publicznej  Szkoły Podstawowej im.  Bohaterów II Wojny Światowej  w 
Czepielowicach z siedzibą Czepielowice  31,  49-314 Pisarzowice na następujących  warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach rozpocznie 
działalność  z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w  
Czepielowicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum  im. Tadeusza Kościuszki  w  Kościerzycach zakończy działalność z dniem 31 
sierpnia 2017 r.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, a także  na stronie  Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Lubsza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 

Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

 

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

przez Gminę Lubsza  na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa    

im.  Bohaterów II Wojny 

Światowej  

w Czepielowicach 31 

w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym   

 w Czepielowicach  

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Czepielowicach 31   

49-314 Pisarzowice 

oraz  inna lokalizacja prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych - 

 Kościerzycach 31   

49-314 Pisarzowice  

 

wieś:  

1) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

2)  Pisarzowice  - cała      miejscowość, 

3)  Czepielowice  z przysiółkami  

     Stawy i Złotówka – cała miejscowość, 

4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

6) Lubicz  – cała miejscowość. 

 

 

 

wieś: 

1) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

2)  Pisarzowice  - cała  miejscowość, 

3)  Czepielowice  z przysiółkami  

     Stawy i Złotówka – cała  

     miejscowość, 

4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

6) Lubicz  – cała miejscowość. 

 

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Lubszy, 

 ul. Szkolna 2. Szkole jest 

podporządkowana 

organizacyjne Szkoła 

Filialna im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  

w Dobrzyniu 35 

w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym  

w Lubszy 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Lubszy, 

 ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza. Szkole 

jest podporządkowana organizacyjne 

Szkoła Filialna im. Marii Skłodowskiej-

Curie  

w Dobrzyniu 35 

 

 

wieś/osada : 

1) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

    Zamcze i Lednica - cała  

     miejscowość, 

2) Sielska Woda - cała miejscowość, 

3) Dobrzyń – cała miejscowość, 

4) Garbów – cała  miejscowość, 

5) Lubsza- cała miejscowość, 

6) Michałowice – cała  miejscowość 

7) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

8) Piastowice – cała  miejscowość, 

9) Szydłowice – cała  miejscowość. 

 

wieś/osada : 

1) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

    Zamcze i Lednica - cała  

     miejscowość, 

2) Sielska Woda - cała miejscowość, 

3) Dobrzyń – cała miejscowość, 

4) Garbów – cała  miejscowość, 

5) Lubsza- cała miejscowość, 

6) Michałowice – cała  miejscowość 

7) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

8) Piastowice – cała  miejscowość, 

9) Szydłowice – cała  miejscowość . 
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Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

3. Publiczna Szkoła 

Podstawowa    

im.  Jana Pawła II  

w Mąkoszycach 

w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym   

 w Mąkoszycach 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Mąkoszycach ul. Pocztowa 4,  

49-315 Mąkoszyce   

wieś/osada:  

1) Mąkoszyce – cała  miejscowość, 

2)  Rogalice z przysiółkami 

     Książkowice i Smolarnik- cała  

     miejscowość, 

3) Raciszów – cała  miejscowość, 

4) Borucice – cała  miejscowość , 

5) Tarnowiec- cała miejscowość, 

6) Nowy Świat – cała miejscowość, 

7) Roszkowice z przysiółkiem  

     Kopalina – cała miejscowość, 

8) Borek - cała miejscowość . 

 

wieś/osada: 

1) Mąkoszyce – cała miejscowość, 

2) Rogalice z przysiółkami   

     Książkowice i Smolarnik- cała  

     miejscowość, 

3) Raciszów – cała  miejscowość, 

4) Borucice – cała  miejscowość , 

5) Tarnowiec- cała miejscowość, 

6) Nowy Świat – cała miejscowość, 

7) Roszkowice z przysiółkiem  

     Kopalina – cała miejscowość, 

8) Borek - cała miejscowość . 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 

Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę  Lubsza  klas dotychczasowego  publicznego  gimnazjum, prowadzonych w szkole podstawowej  oraz granice obwodów 

klas dotychczasowego  gimnazjum  od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. klasy Publicznego Gimnazjum  

im.  Tadeusza Kościuszki w 

Kościerzycach 31 prowadzone w 

Publicznej Szkole Podstawowej  

 im. Bohaterów II Wojny 

 Światowej  

 w Czepielowicach 31 

Czepielowice 31  

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych – 

Kościerzyce 31 

wieś/ osada:  

  1) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

  2) Pisarzowice  - cała  miejscowość, 

  3)  Czepielowice  z przysiółkami  

       Stawy i Złotówka - cała miejscowość, 

  4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

  5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

  6) Lubicz  – cała miejscowość. 

  7) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

      Zamcze i Lednica - cała  

      miejscowość, 

  8) Sielska Woda - cała miejscowość, 

  9) Dobrzyń – cała miejscowość, 

10) Garbów – cała  miejscowość, 

11) Lubsza- cała miejscowość, 

12) Michałowice – cała  miejscowość 

13) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

14) Piastowice – cała  miejscowość, 

15) Szydłowice – cała  miejscowość . 

16) Mąkoszyce – cała  miejscowość, 

17) Rogalice z przysiółkami 

     Książkowice i Smolarnik- cała  

     miejscowość, 

wieś/ osada:  

 1 ) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

  2) Pisarzowice  - cała      miejscowość, 

  3) Czepielowice  z przysiółkami  

       Stawy i Złotówka – cała miejscowość, 

  4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

  5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

  6) Lubicz  – cała miejscowość. 

  7) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

      Zamcze i Lednica - cała  

      miejscowość, 

  8) Sielska Woda - cała miejscowość, 

  9) Dobrzyń – cała miejscowość, 

10) Garbów – cała  miejscowość, 

11) Lubsza- cała miejscowość, 

12) Michałowice – cała  miejscowość 

13) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

14) Piastowice – cała  miejscowość, 

15) Szydłowice – cała  miejscowość . 

16) Mąkoszyce – cała  miejscowość, 

17) Rogalice z przysiółkami 

     Książkowice i Smolarnik- cała  

     miejscowość, 
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Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

18) Raciszów – cała  miejscowość, 

19) Borucice – cała  miejscowość , 

20) Tarnowiec- cała miejscowość, 

21) Nowy Świat – cała miejscowość, 

22) Roszkowice z przysiółkiem  

      Kopalina – cała miejscowość, 

23) Borek - cała miejscowość . 

 

18) Raciszów – cała  miejscowość, 

19) Borucice – cała  miejscowość , 

20) Tarnowiec- cała miejscowość, 

21) Nowy Świat – cała miejscowość, 

22) Roszkowice z przysiółkiem  

      Kopalina – cała miejscowość, 

23) Borek - cała miejscowość . 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 

Rady Gminy Lubsza z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

Projekt granic obwodu szkoły od dnia  

1 września 2019 r. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa    

im.  Bohaterów II Wojny Światowej  

w Czepielowicach 31 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym   

 w Czepielowicach  

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Czepielowicach 31   

49-314 Pisarzowice 

oraz  inna lokalizacja prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych - 

 Kościerzyce 31   

49-314 Pisarzowice  

 

wieś:  

1) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

2)  Pisarzowice  - cała      miejscowość, 

3)  Czepielowice  z przysiółkami  

     Stawy i Złotówka – cała miejscowość, 

4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

6) Lubicz  – cała miejscowość,  

 

  w tym dla uczniów klasy VII-VIII 

Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Czepielowicach, którym  wskazano  inną 

lokalizację prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 

wieś:  

1) Kościerzyce – cała  miejscowość, 

2)  Pisarzowice  - cała      miejscowość, 

3)  Czepielowice  z przysiółkami  

     Stawy i Złotówka – cała miejscowość, 

4) Śmiechowice  – cała  miejscowość , 

5) Nowe Kolnie - cała miejscowość, 

6) Lubicz  – cała miejscowość,  
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Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 

Projekt granic obwodu szkoły od dnia  

1 września 2019 r. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Lubszy, 

 ul. Szkolna 2. Szkole jest 

podporządkowana organizacyjne Szkoła 

Filialna im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Dobrzyniu 35 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  

w Lubszy 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Lubszy, 

 ul. Szkolna 2, 49-313 Lubsza. 

Szkole jest podporządkowana organizacyjne Szkoła 

Filialna im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Dobrzyniu 35. 

 

 

wieś/osada : 

1) Błota z przysiółkiem Leśna Woda, 

    Zamcze i Lednica - cała  

     miejscowość, 

2) Sielska Woda - cała miejscowość, 

3) Dobrzyń – cała miejscowość, 

4) Garbów – cała  miejscowość, 

5) Lubsza- cała miejscowość, 

6) Michałowice – cała  miejscowość 

7) Myśliborzyce – cała  miejscowość; 

8) Piastowice – cała  miejscowość, 

9) Szydłowice – cała  miejscowość . 

 

 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa    

im.  Jana Pawła II  

w Mąkoszycach 

w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym   

 w Mąkoszycach 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Mąkoszycach ul. Pocztowa 4,  

49-315 Mąkoszyce   

wieś/osada:  

1) Mąkoszyce – cała  miejscowość, 

2)  Rogalice z przysiółkami 

     Książkowice i Smolarnik- cała  

     miejscowość, 

3) Raciszów – cała  miejscowość, 

4) Borucice – cała  miejscowość , 

5) Tarnowiec- cała miejscowość, 

6) Nowy Świat – cała miejscowość, 

7) Roszkowice z przysiółkiem  

     Kopalina – cała miejscowość, 

8) Borek - cała miejscowość. 
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Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy prowadzające ustawę
– Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60), zgodnie z którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzoną
ww. ustawą.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia
szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą, uczniowie klasy I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły
podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, a szkoła filialna
podporządkowana organizacyjne dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną
podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą te same klasy
szkoły podstawowej (-I-VI).

Zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania
rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Przepisy ww. ustawy w zależności od tego czy
gimnazjum tworzy zespół ze szkołą podstawową, szkołą ponadgimnazjalną, czy też funkcjonuje
samodzielnie, przewiduje różny tryb wygaszania gimnazjum.

W przypadku gimnazjów funkcjonujących „ samodzielnie” ww. ustawa przewiduje różne możliwości
przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję organowi prowadzącemu.

Gmina Lubsza jest organem prowadzącym dla jednego funkcjonującego „samodzielnie” Publicznego
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach, 31, którego zasięg obwodów obejmuje całą
gminę. Z uwagi na warunki demograficzne, brak potrzeby powołania kolejnej szkoły podstawowej w tym
rejonie, najkorzystniejszą formą włączenia gimnazjum w Kościerzycach , zarówno dla uczniów jak i dla
nauczycieli w ocenie organu prowadzącego i dyrektorów tych szkół jest propozycja włączenia
Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach do Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach,
działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czepielowicach.Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje
Publiczną Szkołę Podstawową w Czepielowicach i Publiczne Przedszkole w Kościerzycach.

Projektowana sieć prowadzonych przez Gminę Lubsza klas dotychczasowego publicznego gimnazjum
zapewnia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy dokończenie cyklu kształcenia na poziomie
gimnazjalnym w tych samych warunkach i w tym samym obiekcie.

Propozycja włączenia obiektu Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czepielowicach wpłynie również korzystnie na funkcjonowanie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czepielowicach. Szkoła ze strukturą I-VIII zyskuje dobrze doposażoną bazę , którą już w
roku szkolnym 2017/2018 jest propozycja jej wykorzystania przez uczniów klasy VII, a następnie VII i
VIII klasy w 2018/2019.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czepielowicach ma do swojej dyspozycji  9 sal dydaktycznych, salę
świetlicową, sportową, gabinet pedagoga, bibliotekę, pokój nauczycielski, 2 pomieszczenia administracyjne,
gabinet dyrektora, kuchnię oraz boisko szkolne.

Obecnie w szkole uczy się 138 dzieci, razem jest 8 oddziałów, z czego po 2 oddziały klasy drugiej i trzeciej.
Z danych demograficznych wynika, że w kolejnych latach szkolnych 2017/2018 2018/2019 (liczba dzieci w
klasach od 31 do 35) w szkole będą tworzone dwa oddziały klasy I. Zaproponowane w projekcie uchwały
granice obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach nie różnią się od obecnie
funkcjonujących. Jedyną zmianą jest wskazanie w latach szkolnych 2017/2018 uczniom klasy VII i w
kolejnym roku uczniom klasy VIII innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych niż siedziba szkoły, to jest budynek włączonego do szkoły gimnazjum.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubszy posiada podporządkowaną organizacyjnie
Szkołę Filialną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dobrzyniu. Szkoła działa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Lubszy. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje Publiczną Szkołę Podstawową w
Lubszy, której podporządkowana jest organizacyjne Szkoła Filialna w Dobrzyniu i Publiczne Przedszkole w
Lubszy.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy posiada dobre warunki lokalowe dla uczniów pojedynczych
oddziałów klasy I -VI. Ma do swojej dyspozycji  6 sal lekcyjnych, 1 pracownie komputerową, salę
świetlicową, sportową, bibliotekę, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, szatnie, toalety oraz
boisko szkolne.

Wprowadzenie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie wpłynęło na tworzenie
podwójnych oddziałów, obecnej klasy II i III. Taka organizacja szkoły, ze względu na warunki lokalowe
wymusiła wprowadzenie dwuzmianowośći pracy w tych oddziałach.

Obecnie w szkole uczy się 119 dzieci. Razem jest 8 oddziałów, z czego po 2 oddziały klasy drugiej i
trzeciej na zasadzie dwuzmianowości w godzinach od 7.00 (świetlica) do godziny 15.20 (świetlica i zajęcia
lekcyjne). Dane demograficzne wykazują, że w kolejnych latach szkolnych będą tworzone pojedyncze
oddziały klasy I. Celem zapewnienia miejsc i odpowiednich warunków realizacji obowiązku szkolnego
wszystkim dzieciom zamieszkałym w obwodach tej szkoły, przy ośmioletniej strukturze szkoły, wymaga
podjęcia rozwiązań organizacyjnych polegających na udostępnieniu trzech sal, na sale lekcyjne w hali
sportowej (bezpośrednie sąsiedztwo) ul. Szkolna 2a w Lubszy oraz sali lub sal, w budynku „starej szkoły” ul.
Szkolna 4 w Lubszy.

Szkoła Filialna w Dobrzyniu posiada dobre warunki lokalowe, jest szkołą sześciooddziałową. Ma do
swojej dyspozycji 5 sal lekcyjnych, pracownię komputerową salę świetlicową, hall - zastępuje sale do w-f,
bibliotekę, pokój nauczycielski, 2 pomieszczenia administracyjne, kuchnię, jadalnię, boisko szkolne. Na
parterze budynku mieszczą się dwa oddziały przedszkolne.

Obecnie w Szkole Filialnej w Dobrzyniu uczy się 25 uczniów. Ze względu na warunki demograficzne w
roku szkolnym 2016/2017 nie powołano oddziału klasy I i VI. Dane demograficzne wskazują, że w roku
szkolnym 2017/2018 może dojść po raz kolejny do niepowołania oddziału klasy I lub tworzenia klas
łączonych .

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach posiada dobre warunki lokalowe. W chwili obecnej ma
do swojej dyspozycji  8 sal lekcyjnych, pracownię informatyczną, salę świetlicową (w hali gimnastycznej),
halę gimnastyczną, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, stołówkę w budynku przedszkola,
łazienki , toalety, szatnie oraz boisko szkolne.

Celem zapewnienia miejsc i odpowiednich warunków realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów w
nowej strukturze, w okresie wakacji planowany jest remont łazienek w szkole (2 pomieszczenia),
dostosowanie pomieszczenia dla klasy VII, dodatkowa szatnia dla klas V – VII, remont biblioteki –
przeniesienie do innego pomieszczenia. Planowane jest utworzenie pracowni chemicznej, fizycznej i
doposażenie w sprzęt dydaktyczny.

Obecnie w szkole uczy się 112 dzieci. Razem jest 7 oddziałów, z czego 2 oddziały klasy drugiej. Dane
demograficzne wykazują, że na kolejne lata szkolne będą tworzone pojedyncze oddziały klas I.

Przygotowanie niniejszego projektu poprzedziły konsultacje Wójta z Komisją Oświaty, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Młodzieży Rady Gminy Lubsza oraz dyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjum, w zakresie
proponowanego trybu połączenia gimnazjum, możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki
pozostającym w szkole uczniom klas siódmych i ósmych, potrzeb szkół w zakresie dostosowania warunków
lokalowych do wprowadzonych zmian. Konsultacje z mieszkańcami prowadzą dyrektorzy szkół, Wójt nie ma
negatywnego oddźwięku społecznego odnośnie proponowanych zmian w organizacji szkół.

Granice obwodów szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum zaproponowane w
projekcie uchwał nie uległy zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących. Zmiana w zaproponowanej
sieci dotyczy wskazania innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla uczniów klas VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Czepielowicach i Publicznej Szkoły
Podstawowej w Lubszy, której organizacyjne podporządkowana jest Szkoła Filialna w Dobrzyniu. Zmiany
te są podyktowane warunkami lokalowymi tych szkół.

Wszystkie szkoły są szkołami obwodowymi, granice obwodów obejmują różne miejscowości gminy.

Celem zapewnienia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lubsza łatwego dostępu do szkół
podstawowych i gimnazjum, gmina zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu, bez względu na odległość danej miejscowości od szkoły. Gmina Lubsza deklaruje wypełnienie
obowiązku wynikającego z przepisu art. 39 ustawy Prawo Oświatowe, poprzez zapewnienie bezpłatnego

Id: C7064F29-1542-423F-A855-F7B144420865. Podpisany Strona 2



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. Gmina również deklaruje zapewnienie
wszystkim dzieciom bezpłatny transport środkami komunikacji publicznej i opiekę w czasie przewozu bez
względu na odległość danej miejscowości od szkoły.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.
Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań
zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Lubsza
możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Proponowane rozwiązania zapewnią realizację obowiązku
szkolnego wszystkim dzieciom z terenu Gminy Lubsza.

Opinia Kuratora może wskazać zmiany , które należy uwzględnić w uchwale Rady Gminy w sprawie
dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolonego, wprowadzonego ustawą – Prawo
Oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do sierpnia 2019 r.

Projekt uchwały uzyskał poztywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Brzegu
pismem nr ZOB-076/2/BM/2017 z dnia 08.02.2017 r.
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