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UCHWAŁA NR XXIII/162/2012
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gniezno publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia 

granic ich obwodów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 
128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 
180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 
142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 
ze zmianami) art. 14a ust.1 oraz art.17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 
219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 148, poz. ze zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno w sposób następujący: 

1) Przedszkole w Zdziechowie, 62-200 Gniezno, Zdziechowa 51 - z oddziałem w Pyszczynie 

2) Przedszkole w Szczytnikach Duchownych, 62-200 Gniezno, Szczytniki Duchowne 27 - z oddziałem 
w Mnichowie 

2. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Gniezno: 

1) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Goślinowie, 

2) Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym, 

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Modliszewku, 

4) Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej wZdziechowie. 

§ 2. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w sposób następujący: 

1) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie 62-200 Gniezno, Goślinowo, 
w której: 

a) stopień organizacyjny obejmuje klasy I – VI, 

b) obwód szkoły obejmuje wsie: Goślinowo, Łabiszynek, Pyszczyn; 

2) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym, 62-200 Gniezno, w której: 

a) stopień organizacyjny obejmuje klasy I – VI, 

b) obwód szkoły obejmuje wsie: Jankowo Dolne, Jankówko, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, 
Strzyżewo Smykowe, Dębówiec, Wełnica, Ganina, Kalina, Lulkowo; 

3) Szkoła Podstawowa im. Księdza Leona Formanowicza w Modliszewku, 62-200 Gniezno, w której: 

a) stopień organizacyjny obejmuje klasy I – VI, 

b) obwód szkoły obejmuje wsie: Modliszewko, Modliszewo; 

4) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. 1918/19 w Zdziechowie, 62-200 Gniezno, w której: 
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a) stopień organizacyjny obejmuje klasy I – VI, 

b) obwód szkoły obejmuje wsie: Zdziechowa, Mączniki, Napoleonowo, Pyszczynek, Obórka, Krzyszczewo, 
Obora, Braciszewo, Piekary, Skiereszewo; 

5) Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych, 62-200 Gniezno, 
w której: 

a) stopień organizacyjny obejmuje klasy I – VI, 

b) obwód szkoły obejmuje wsie: Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka, Lubochnia, Wierzbiczany, Osiniec, 
Mnichowo, Dalki. 

§ 3. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w sposób następujący: 

1) Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych, 62-200 Gniezno, 

- obwód Gimnazjum obejmuje obwód Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych. 

2) Gimnazjum w Zdziechowie, 62-200 Gniezno, 

- obwód Gimnazjum obejmuje obwody szkół podstawowych: 

a) obwód Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, 

b) obwód Szkoły Podstawowej w Modliszewku, 

c) obwód Szkoły Podstawowej w Goślinowie. 

3) Gimnazjum w Jankowie Dolnym, 62-200 Gniezno, 

- obwód Gimnazjum obejmuje obwód Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gniezno, oraz określenia 
granic ich obwodów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2012 r. 
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Uzasadnienie

W myśl znowelizowanego art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 
67, poz. 329 ze zm.) nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.. Od roku szkolnego 1999/2000 
obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum, a po 
ich ukończeniu do szkoły ponadgimnazjalnej. Kształcenie w ramach obowiązku szkolnego może odbywać się 
zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Po ukończeniu gimnazjum istnieje obowiązek nauki do 
ukończenia 18 roku życia i spełnia się go przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje 
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat. Zgodnie z art.16 ust. 
6 ustawy o systemie oświaty, dyrektor publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym 
obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej zobowiązany jest 
powiadomić o tym fakcie dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń 
mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. 
W uchwale nie ustala się obwodów przedszkoli czy też oddziałów przedszkolnych, gdyż ustawa o systemie oświaty 
tego nie przewiduje, powierzając kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
dyrektorom publicznych szkół podstawowych (art. 14b ust. 2 i 3). Inny przepis ustawy wskazuje, że obwody 
wyznacza się tylko szkołom publicznym, w których jest realizowany obowiązek szkolny, tj. publicznym szkołom 
podstawowym oraz publicznym gimnazjom (art. 58 ust. 2 u.s.o.). Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice ich obwodów 
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom z jej terenu spełnianie obowiązku szkolnego, uwzględniając 
równocześnie, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV 
szkół podstawowych a 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. 
W przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza wymienione 
wyżej odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub 
zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Określony w uchwale plan sieci publicznych szkół 
podstawowych spełnia powyższe wymagania. Zmieniająca się sieć szkół publicznych na terenie Gminy Gniezno 
wymaga zaktualizowania ustalonych na jej terenie obwodów szkolnych. Akt założycielski nowego Gimnazjum 
w Jankowie Dolnym, określił obwód tej szkoły. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaktualizowania 
dotychczasowego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Gniezno, 
oraz ponownego określenia granic ich obwodów. Ustalony niniejszą uchwałą plan sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów jest racjonalny i korzystny dla uczniów oraz spełnia wymogi określone w art.17 ust.1-4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Wobec powyższego podjęcie 
uchwały jest w pełni uzasadnione. 


