UCHWAŁA NR XXIV / 124 / 2017
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 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 j.t. z późn. zm.) oraz art.210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Czernikowo na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który
stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Czernikowo publicznego gimnazjum oraz
granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez
Gminę Czernikowo na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który
stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę,
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czernikowo, od dnia 1 września 2019, który stanowi
załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 124 /2017
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Szkoła
Podstaw ow a im.
K.K. Baczyńskiego
w Czernikow ie

87-640 Czernikow o,
ul. Szkolna 15

Czernikow o, Steklinek, W ygoda, W itowąż, Zim ny
Zdrój, Czem ików ko, Jackow o, Bem ardow o

2.

Szkoła
Podstaw ow a im.
m jr. H enryka
Sucharskiego w
M azow szu
Szkoła
Podstaw ow a im.
Tony H alika w
Osow ce

87-640 Czernikow o,
M azow sze 11

M azow sze,
M azow sze Parcele, Kijaszkowo, Kijaszkówiec,
Liciszewy;

87-632 O só w k a ,
O sów ka 44

Szkoła
Podstaw ow a im.
H enryka
Sienkiew icza w
Steklinie
Szkoła
Podstaw ow a w
M akow iskach

87-640 Czernikow o,
Steklin 15/4

Osówka, Jaźw iny, O graszka (dom y nr 18 - 24 i
powyżej nr 45), Osów ka Kolonia, Steklin Kolonia,
Szkleniec, Dąbrówka, M ień, Rudno, Łazy ( dom y nr
1-14), W ylewy, Pokrzywno, W ilcze Kąty,
Skwirynowo, Zabłocie, N ow ogródek, W łęcz,
Dzierżączka, Zieleńszczyzna, W itow ąż ( dom y nr 1-20
i 37-45 )
Steklin, O graszka (dom y nr 1-17 i 25-30)

3.

4.

5.

87-632 Osówka,
M akow iska

M akow iska, K iełpiny, Rozstrzały, O graszka (dom y nr
3 1 -4 5 ), Łazy (dom y nr 15-16)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 124 /2017
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonego przez Gminę Czernikowo publicznego gimnazjum oraz granice
obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę
Czernikowo od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

i.

Nazwa szkoły

G im nazjum im. M ikołaja
K opernika w Czernikow ie

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych
87-640 Czernikow o,
ul. G im nazjalna 1

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny
2018/2019

Bem ardow o, Czernikow o, C zem ików ko,
D zierżączka, D ąbrówka, Jackow o, Jaźwiny,
K iełpiny, K ijaszkowo, Kijaszkówiec,
Liciszew y, Łazy, M azow sze, M azow sze Parcele, M akowiska, M ień, N ow ogródek,
Osówka, Osów ka-K olonia, Ograszka,
Pokrzywno, Rozstrzały, Rudno, Steklin,
Steklin- Kolonia, Steklinek, Szkleniec,
Skwirynowo, W ito wąż, W łęcz, W ygoda,
W ylewy, W ilcze Kąty, Zim ny Zdrój, Zabłocie,
Zieleńszczyzna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV / 124/2017
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Czernikowo, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czernikowo od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych

1.

Szkoła Podstaw ow a im.
K.K. B aczyńskiego w
Czernikow ie

87-640 Czernikow o,
ul. Szkolna 15

2.

Szkoła Podstaw ow a im. mjr.
H enryka Sucharskiego w
M azow szu

87-640 Czernikow o,
M azow sze 11

3.

Szkoła Podstaw ow a im.
Tony H alika w Osow ce

87-632 Osówka,
O sów ka 44

4.

Szkoła Podstaw ow a im.
H enryka Sienkiew icza w
Steki inie
Szkoła Podstaw ow a w
M akow iskach

87-640 Czernikow o,
Steklin 15/4

5.

87-632 Osówka,
M akow iska

Projekt granic obwodu szkoły
od dnia 1 września 2019 r.

Czernikow o, Steklinek, W ygoda,
W ito wąż, Zim ny Zdrój,
Czem ików ko, Jackow o,
B em ardow o
M azow sze,
M azow sze Parcele, Kijaszkowo,
K ijaszków iec, Liciszewy;
Osówka, Jaźw iny, O graszka
(dom y nr 18 - 24 i powyżej nr
45), O sów ka Kolonia, Steklin
Kolonia, Szkleniec, Dąbrówka,
M ień, Rudno, Łazy ( dom y nr 114), W ylewy, Pokrzywno, W ilcze
Kąty, Skwirynowo, Zabłocie,
N ow ogródek, W łęcz,
Dzierżączka, Zieleńszczyzna,
W itow ąż ( dom y nr 1-20 i 37-45 )
Steklin, O graszka (dom y nr 1-17 i
25-30)
M akowiska, K iełpiny, Rozstrzały,
O graszka (dom y nr 3 1 -4 5 ), Łazy
(dom y nr 15-16)

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 206 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Czernikowo podjęła uchwałę nr XXIII / 1 2 1 / 2 0 1 7 z dnia 24
lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta miała charakter intencyjny i stanowiła podstawę do
zasięgnięcia opinii kuratora oświaty i związków zawodowych. Kujawsko - Pomorski Kurator
Oświaty pismem nr DT. 545.42.2017.KB,DZ z dnia 14 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniował
projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
W myśl art. 209 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe przedmiotowa
uchwała zaopiniowana została przez związki zawodowe.
Na podstawie art. 210 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe Rada
Gminy Czernikowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w terminie do 31 marca
2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
Gmina Czernikowo jest organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych oraz
Zespołu Szkół w Czernikowie ( Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące). Wszystkie szkoły
podstawowe staną się z mocy prawa ośmioletnimi szkołami podstawowymi (art. 117 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ). Zespół Szkół
w Czernikowie, stanie się z mocy art. 193 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym.
Gmina Czernikowo zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki przez wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy Czernikowo w szkołach
podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.
Gmina zapewnia także bezpłatny transport i opiekę wszystkim dzieciom dojeżdżającym
( spełniającym ustawowe kryteria ) do szkół prowadzonych przez Gminę Czernikowo, dla
których szkoły te są szkołami obwodowymi.

