
Projekt 

UCHWAŁA NR …./......./2019 

RADY GMINY W STRAWCZYNIE 

z dnia .... ……… 2019 r. 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Gminy w Strawczynie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

Ustala się plan sieć publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Strawczyn, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na 

obszarze Gminy Strawczyn i prowadzonych przez Gminę Strawczyn. 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie z siedzibą – Strawczyn,                           

ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn; obejmuje swym obwodem miejscowości Strawczyn, 

Strawczynek. 

2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku z siedzibą – Oblęgorek,                           

ul. Gimnazjalna 15, 26-067 Strawczyn; obejmuje swym obwodem miejscowości Oblęgorek, 

Oblęgór. 

3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku z siedzibą – Promnik, ul. Szkolna 

10, 26-067 Strawczyn; obejmuje swym obwodem miejscowości Promnik, Małogoskie. 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie z siedzibą – Korczyn 101,                                           

26-067 Strawczyn; obejmuje swym obwodem miejscowość Korczyn. 

5. Szkoła Podstawowa w Chełmcach z siedzibą – Chełmce, ul. Kościelna 51, 26-067 Strawczyn; 

obejmuje swym obwodem miejscowości Chełmce, Bugaj. 

6. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu z siedzibą – Niedźwiedź 56, 26-067 Strawczyn; obejmuje 

swym obwodem miejscowości Niedźwiedź, Hucisko.  

7. Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej z siedzibą – Ruda Strawczyńska 4,                                 

26-067 Strawczyn: obejmuje swym obwodem miejscowości Ruda Strawczyńska, Akwizgran, 

Kuźniaki.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn. 

 

§ 3. 

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

Województwa  Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. 

 

  

 



Uzasadnienie do projektu 

Uchwały  

RADY GMINY W STRAWCZYNIE 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy                       

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2245) ustalenie planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenie granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych nastąpi w drodze uchwały, obowiązującej od 01.09.2019 r. Do ustalenia tej 

uchwały, stosuje się art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 ze zm.) 

Podjęcie przez Radę Gminy Strawczyn uchwały w sprawie planu sieci szkół 

podstawowych obowiązującej od 01.09.2019 r., należy uznać za zasadne i konieczne. 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18782709?unitId=art(81)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(39)&cm=DOCUMENT

