
UCHWAŁA NR XIII/61/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, 2203 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730, 
761), po uzgodnieniu z organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe innymi niż Gmina Nowa Słupia, 
Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne 
organy, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa 
Słupia oraz inne organy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych 
publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Nowej Słupi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                     
i wchodzi   życie z dniem 1 września 2019 roku.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr XIII/61/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia a także 
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia, 

a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa szkoły Organ 
prowadzący

Adres siedziby 
szkół

Granice obwodu szkoły od 
1 września 2019r.

1. Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów 
Powstania 
Styczniowego 
w Nowej Słupi

Gmina Nowa 
Słupia

ul. Szkolna 10 
26-006 Nowa 
Słupia

Nowa Słupia z wyłączeniem 
części miejscowości (Podchełmie) 
od dz. ewid. 113, 112/2 i 108/2 na 
zachód aż do drogi wojewódzkiej 
Nr 756, Baszowice w części 
leżącej na wschód od drogi 
gminnej–Serwis -Marzeczki –
Baszowice ( dz. ewid. 460) 
z wyłączeniem domów 
wybudowanych przy tej drodze, 
Bartoszowiny, Milanowska 
Wólka, Dębniak, Stara Słupia 
w części od działki 706/2 oraz 
843/2 na południe do granic 
administracyjnych oraz w części 
na południowy zachód od działki 
nr 39 -wzdłuż rzeki Słupianka do 
działki 165/1 stanowiącej drogę 
a następnie wzdłuż tej drogi (po 
dz. ewid. 182,186,502/4) do drogi 
wojewódzkiej następnie na zachód 
do granic administracyjnych

2. Szkoła Podstawowa 
im. S. Staszica 
w Rudkach 
wchodząca w skład 
Zespołu Szkół 
w Rudkach

Gmina Nowa 
Słupia

ul. Szkolna 2 
 26-006 Nowa 
Słupia

Rudki, Serwis, Sosnówka, 
Cząstków z wyłączeniem części 
miejscowości leżącej na wschód 
od drogi gminnej Cząstków –
Nieczulice (dz. ewid. 58)i drogi 
powiatowej 0634T oraz działki 
173/1 a następnie wzdłuż 
zachodnich granic działek 
252 i 337, Nowa Słupia w części 
(Podchełmie) od dz.ewid. 113, 
112/2 i 108/2 na zachód aż do 
drogi wojewódzkiej Nr 756,

3. Szkoła Podstawowa 
w Jeleniowie

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Jeleniów 
„RAZEM DLA 
PRZYSZŁOŚĆI”

Jeleniów 85
26-006 Nowa 
Słupia

Jeleniów
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4. Szkoła Podstawowa 
im. Eugeniusza de 
Mazenoda w Jeziorku

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Dębna i Jeziorka

Jeziorko 123a
26-006 Nowa 
Słupia

Jeziorko, Dębno

5. Szkoła Podstawowa 
w Mirocicach

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Mirocice, 
Hucisko, 
Baszowice

Mirocice 45a
26-006 Nowa 
Słupia

Mirocice, Hucisko, Baszowice 
w części leżącej na zachód od 
drogi gminnej–Serwis -Marzeczki 
–Baszowice (nr działki 
ewidencyjnej 460) oraz domy 
wybudowane przy tej drodze

6. Szkoła Podstawowa 
w Pokrzywiance

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły 
w Pokrzywiance

Pokrzywianka 33
26-006 Nowa 
Słupia

Pokrzywianka, Skały, Włochy, 
Cząstków w części leżącej na 
wschód od drogi gminnej 
Cząstków –Nieczulice i drogi 
powiatowej 0634T oraz działki 
173/1 a następnie wzdłuż 
zachodnich granic działek 
252 i 337

7. Szkoła Podstawowa 
w Starej Słupi

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju Oświaty 
w Starej Słupi 
„Szklany –Dom”

Stara Słupia 78
26-006 Nowa 
Słupia

Stara Słupia z wyłączeniem części 
miejscowości od działki 706/2 
oraz 843/2 na południe do granic 
administracyjnych oraz części na 
południowy zachód od działki nr 
39 -wzdłuż rzeki Słupianka do 
działki 165/1 stanowiącej drogę 
a następnie wzdłuż tej drogi (po 
działkach ewid. 182,186,502/4) do 
drogi wojewódzkiej do granic 
administracyjnych

8. Szkoła Podstawowa 
w Paprocicach

Stowarzyszenie 
na Recz 
Ekorozwoju Wsi 
w Paprociach

Paprocice 1A
26-006 Nowa 
Słupia

Paprocice
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych
uchwałami.

Działając na podstawie art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; ; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669,
2203 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730, 761) rada gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty, podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Na terenie Gminy Nowa Słupia funkcjonują dwie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Słupia: Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi, oraz Szkoła Podstawowa w Rudkach wchodząca
w skład Zespołu Szkół w Rudkach, oraz sześć szkół (Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance, Szkoła
Podstawowa w Starej Słupi, Szkoła Podstawowa w Jeleniowie, Szkoła Podstawowa w Paprocicach, Szkoła
Podstawowa w Mirocicach, Szkoła Podstawowa w Jeziorku) prowadzonych przez stowarzyszenia. Uzgodnienia
z organami prowadzącymi te szkoły, zgodnie z art. 39 ust. 5 zostały przeprowadzone przed podjęciem uchwały.

Art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.)
wskazuje, iż sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać
3 km. w przypadku uczniów klas I - IV oraz 4 km. w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.

Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także
granice obwodów tych szkół zapewniają możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci
zamieszkałe na terenie gminy. W przypadku przekroczenia tych odległości gmina zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu dziecka z domu do szkoły i z powrotem.

Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie w/w uchwały- pozytywna.
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