
 

UCHWAŁA Nr V/47/2019 

Rady  Miejskiej w Poniecu 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Poniec, a   

także ustalenia  granic ich obwodów. 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.) Rada Miejska  w Poniecu uchwala, co następuje: 

§ 1.Ustala się od 1 września 2019 r. sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Poniec oraz określa granice ich obwodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały 

w sprawie: ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Poniec,             

a także ustalenia  granic ich obwodów. 

 Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 

września 2019 r. jest konsekwencją art. 210 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. W uchwale został określony plan sieci i granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poniec od 1 września 

2019 r. o pełnej strukturze organizacyjnej. 

 Na terenie Gminy Poniec będą funkcjonowały, tak jak dotychczas dwie szkoły 

podstawowe: 

1.Szkoła Podstawowa  im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, z siedzibą ul. Szkolna 8, 

64-125 Poniec. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową. Placówka obejmie swym obwodem 

miejscowości: Czarkowo, Drzewce, Śmiłowo, Miechcin, Poniec, Waszkowo, Janiszewo, 

Zawada, Wydawy,  Dzięczyna, Dzięczynka, Włostki, Szurkowo, Sarbinowo. Zajęcia 

dydaktyczno- wychowawcze dla klas IV-VIII są  prowadzone przy ul. Szkolnej 8 i 9  oraz przy 

ul. Krobskiej 16 w Poniecu dla uczniów klas I-III . Uczniowie z powyższych miejscowości 

również do tej pory uczęszczali do szkoły podstawowej w Poniecu. 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku, z siedzibą 

Żytowiecko 46,63-805 Łęka Mała. Szkoła  jest   ośmioletnią szkołą podstawową . Placówka 

obejmie swym obwodem miejscowości: Kopanie, Franciszkowo, Bogdanki, Łęka Wielka, Łęka 

Mała, Maciejewo, Grodzisko, Żytowiecko, Teodozewo, Bączylas, Rokosowo.Uczniowie z 

powyższych miejscowości również do tej pory uczęszczali do Szkoły Podstawowej w 

Żytowiecku. 

 Wszyscy uczniowie, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km- w przypadku 

uczniów klas I-IV  oraz 4 km – w przypadku klas V-VIII  mają zapewniony bezpłatny transport i 

opiekę w czasie przewozu do szkoły, a gdy zajdzie taka potrzeba zwrot kosztów przejazdu 

dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewnią rodzice, a do ukończenia 

przez dziecko 7 lat- także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji 

publicznej.  

 W Szkole Podstawowej im. ppłk. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu oraz w Szkole 

Podstawowej  im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku funkcjonuje system 

jednozmianowy. 

 Uchwała nie zmienia zasad funkcjonowania przedszkoli . Wszystkim dzieciom w wieku 

przedszkolnym zapewnia się opiekę w dwóch  przedszkolach: Przedszkolu Samorządowym w 

Poniecu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej. 

 

 Projekt w/w Uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 

Poznaniu . 

  


