UCHWAŁA NR XII/97/2019
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sędziszów:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących z siedzibą
w Sędziszowie, pod adresem: ul. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów;
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Floriana z siedzibą w Sędziszowie, pod adresem: ul. Przemysłowa 8a, 28340 Sędziszów z lokalizacją zajęć z wychowania fizycznego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20A (Ośrodek
Sportu i Rekreacji);
3) Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” z siedzibą w Pawłowicach, pod
adresem: Pawłowice 94, 28-340 Sędziszów z lokalizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oddziału przedszkolnego w Boleścicach Nr 76.
§ 2. Określa sie granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
Sędziszów:
1. Szkoły prowadzone przez gminę Sędziszów:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących z siedzibą
w Sędziszowie, pod adresem: ul. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów, z granicami obwodu:
a) miasto Sędziszów ulice: Bąkowska, Bukowa, Dworcowa od nr 1 do nr 40, Działkowa, Gniewięcińska,
Gródek, Kielecka od nr 1 do nr 15, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Kościuszki, Leśna, Majowa,
Na Wzgórzu, Ogrodowa, Orzechowa, Osiedle Drewniane, Osiedle Na Skarpie, Partyzantów od nr 28 do
końca, Piaskowa, Rajska, Słoneczna, Spokojna, 1000-lecia, Wesoła, Wiśniowa, Wodzisławska, Zielona,
b) miejscowości: Grązów, Zielonki.
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Floriana z siedzibą w Sędziszowie, pod adresem: ul. Przemysłowa 8a, 28340 Sędziszów, z granicami obwodu:
a) miasto Sędziszów ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Dworcowa od nr 41 do
końca, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klimontowska, Osiedle Sady,
Przemysłowa, Spółdzielcza,
b) miejscowości: Gniewięcin, Klimontów, Klimontówek, Piła.
3) Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” z siedzibą w Pawłowicach, pod
adresem: Pawłowice 94, 28-340 Sędziszów, z granicami obwodu:
a) miasto Sędziszów ulice: Cicha, Jędrzejowska, Kielecka od nr 16 do końca, Kościelna, Marianowska,
Nagłowicka, Partyzantów od nr 1 do nr 27, Polna, Rynek, Rzeczna, Sportowa, Widokowa.
b) miejscowości: Boleścice, Borszowice, Łowinia, Pawłowice, Sosnowiec.
2. Szkoły prowadzone przez Fundację Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja
z Uśmiechem” z siedzibą w Kielcach:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Krzcięcicach, pod adresem: Krzcięcice 34, 28-340
Sędziszów, z granicami obwodu:
a) miejscowości: Aleksandrów, Krzcięcice, Mierzyn, Piołunka, Słaboszowice, Wojciechowice.
2) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej, z siedzibą w Tarnawie, pod adresem Tarnawa 119, 28340 Sędziszów, z granicami obwodu:
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a) miejscowości: Bugaj, Czekaj, Krzelów, Marianów, Swaryszów, Szałas, Tarnawa, Tarnawa-Wydanka.
3) Szkoła Podstawowa z siedzibą w Mstyczowie, pod adresem: Mstyczów 37, 28-340 Sędziszów, z granicami
obwodu:
a) miejscowości: Białowieża, Czepiec, Jeżów, Mstyczów, Podsadek, Przełaj, Przełaj Czepiecki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych szkół
podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Sędziszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara

Id: 0C99FDF4-10ED-48FD-875C-0EBFFF5CE5D9. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), podjęta przez Radę Miejską
Sędziszów Uchwała Nr XXIX/194/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego traci moc 31 sierpnia 2019 r. Wobec powyższego,
stosownie do zapisu art. 81 ust. 3 w/w ustawy, Rada jest zobowiązana do uregulowania zagadnienia sieci
szkół i ich obwodów, od początku roku szkolnego 2019/2020 - tj. od 1 września 2019 r.
Ponadto, regulacja niniejsza uwzględnia nadanie w 2018 r. nazw dwóm nowym ulicom w Sędziszowie,
które dołączono do obwodów szkół, i tak: ul. Widokowa do obwodu SP w Pawłowicach, a ul. Na Wzgórzu
do obwodu SP Nr 1w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie. Podobnie ul. Kielecka, która
usytuowana jest po obu stronach torów kolejowych, przyporządkowana dotychczas do obwodu SP
Nr 1 w ZSO w Sędziszowie, przydzielona została poprzez podział do obwodów 2 szkół, i tak: numery
budynków od 1 do 15 przydzielono do obwodu SP Nr 1w ZSO w Sędziszowie, a numery od 16 do końca,
usytuowane po drugiej stronie torów kolejowych, w niedalekiej odległości od SP w Pawłowicach,
przydzielono do jej obwodu. Na czas podjęcia niniejszej uchwały, nie ma dzieci zam. na ul. Kieleckiej,
które rozpoczynałyby edukację w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 1 w ZSO w Sędziszowie. Troje uczniów
uczęszczających obecnie do w/w szkoły zakończy w niej edukację, bez zmiany obwodu.
W Szkole Podstawowej Nr 2 zajęcia z wychowania fizycznego klas VII-VIII prowadzone będą na hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Wprawdzie szkoła posiada salę gimnastyczną, ale będą z niej
korzystać uczniowie klas I-VI. Z uwagi na ilość dzieci w szkole, zasadne i korzystniejsze dla uczniów
starszych klas, tj. VII-VIII, będzie prowadzenie zajęć na pełnowymiarowej hali OSiR-u, tym bardziej, że
uczniowie mogą korzystać również z basenu usytuowanego w niniejszym obiekcie. Uczniom zapewniony
będzie bezpłatny transport i opieka.
W związku z włączeniem w 2017 r. Gimnazjum w Boleścicach do Szkoły Podstawowej w Pawłowicach,
szkoła ta, jako jedyna na terenie gminy funkcjonuje w dwóch budynkach. Budynki te dzieli odległość
2,2 km. W budynku w Boleścicach nr 76 w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone były zajęcia klasy III
gimnazjum. W budynku działa również Niepubliczny Punkt Przedszkolny prowadzony przez Fundacje Na
Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z Kielc.
Z uwagi na całkowite wygaśnięcie w 2019 r. funkcjonowania gimnazjum, zasadne jest zagospodarowanie
budynku. W związku z powyższym uznano za właściwe umiejscowienie w nim prowadzenia zajęć
dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wyposażenie
dostosowane jest do wieku dzieci. Zapewniony jest również bezpłatny transport i opieka.
Od 1 września 2019 r. „Fundacja z Uśmiechem” będzie prowadzić ośmioklasową Szkołę Podstawową
z siedzibą w Mstyczowie 37.
Sieć publicznych szkół podstawowych gwarantuje wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.
Wszystkie szkoły są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej.
Szkoły podstawowe działające na terenie gminy Sędziszów, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej
w Pawłowicach, funkcjonują w jednym budynku.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Uchwała została
pozytywnie zaopiniowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (pismo znak: KO.II.545.107.2019 z
dnia 12.07.2019 r.) oraz ZNP Zarząd Oddziału w Sędziszowie (pismo z dnia 05.07.2019 r.).
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” nie przedstawiła opinii w ustawowym
terminie.
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