
UCHWAŁA NR XII/72/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe 
Ostrowy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na 

obszarze Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506, 1309) oraz art. 39 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, poz. 1078, poz. 2245)  uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Ostrowy 
na okres od 1 września 2019 r.:

1) Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach z siedzibą w Ostrowach 8;

2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie z siedzibą w Imielnie 41 B.

§ 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 
Gminy Nowe Ostrowy:

1) Obwód Szkoły Podstawowej w Ostrowach obejmuje miejscowości: Bzówki, Grodno, Lipiny, Nowa 
Wieś, Nowe Ostrowy, Ostrowy, Ostrowy – Cukrownia, Perna, Wola Pierowa, Wołodrza, Zieleniec;

2) Obwód Szkoły Podstawowej w Imielnie obejmuje miejscowości: Błota, Grochów, Grochówek, 
Imielinek, Imielno, Kały, Kały Towarzystwo, Kołomia, Miksztal, Niechcianów, Nowe Grodno, Rdutów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie

Obowiązek ustalenia przez rady gmin sieci publicznych szkół oraz granic obwodów tych szkół
określony jest w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe . Sieć ta została
w 2017 r. dostosowana właściwą uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r. (uchwała nr XXVIII/242/2017 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 31 marca 2017 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Łódzkiego 2017 r. poz. 1951). W związku z tym, że uchwała ta miała
przejściowy charakter, to konieczne jest określenie sieci publicznych szkół na okres od 1 września
2019 r. Projekt niniejszej uchwały, w zakresie dotyczącym sieci publicznych szkół, nie przewiduje zmian
merytorycznych i stanowi pełną realizację założeń reformy systemu oświaty wdrażanej od 2017 r.

Sieć szkół publicznych w Gminie Nowe Ostrowy zorganizowana jest w sposób umożliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wymienione
w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, tj.

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych,

Gmina Nowe Ostrowy zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.

Przy ustaleniu dokonano wnikliwej analizy demografii oraz analizy zasobów istniejącej bazy
oświatowej. Szkoły Podstawowe w Imielnie i w Ostrowach maja pełną strukturę organizacyjną i każda
z nich funkcjonuje w jednym budynku. W celu zachowania zwartego i jednolitego charakteru
obwodów szkół, zachowania możliwie krótkiej i bezpiecznej drogi uczniów z miejsca zamieszkania do
szkół oraz optymalnego wykorzystania istniejącej bazy oświatowej przyjęto optymalny plan sieci szkół
podstawowych i granice obwodów w niniejszej uchwale.
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