
UCHWALA NRX.67.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 161ipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez Gminy 
Baboszewo oraz okrdlenia granic obwod6w publicznych szk61 podstawowych, od dnia 
I wrzesnia 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzijdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i Sa ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z p6zn. zm.), uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1. 

1. Ustala siy plan sieci publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez Gminy 
Baboszewo, a takze gran ice obwod6w publicznych szk61 podstawowych prowadzonych 
przez Gminy Baboszewo, od I wrzesnia 2019 r. w brzmieniu zalijcznika Nr I do 
niniejszej uchwaly. 

2. Graficzne odzwierciedlenie granic obwod6w publicznych osmioletnich szk61 
podstawowych prowadzonych przez Gminy Baboszewo stano wi zalijcznik Nr 2 do 
niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego 
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Uzasadnienic 

do Uchwaly Nr X.67 .2019 rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 20 19r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez Gminy Baboszewo oraz 

okreslenia granic obwod6w publicznych szk61 podstawowych, od dnia I wrzeSnia 2019 roku. 

Zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z p6in. zm.) Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szk61 

podstawowych prowadzonych przez gminy, a tak:i:e okresla granice ich obwod6w. Obecnie 

obowi'lzuj 'lcy plan sieci szk6! wraz z granicami obwod6w zostal przyjyty Uchwal'l 

Nr XXVIII 1 80/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania 

sieci szk61 podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw'l 

- Prawo oswiatowe i zgodnie z obowi<jZuj'lcymi przepisami zostal ustalony na okres od 1 

wrzesnia 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. W zal'lczniku Nr 3 do w/w uchwaly zostal 

okreSlony projekt planu sieci publicznych osmioletnich szk61 podstawowych prowadzonych 

przez Gminy Baboszewo, a tak:i:e granice obwod6w publicznych osmioletnich szk61 

podstawowych prowadzonych przez Gminy Baboszewo od dnia 1 wrzesnia 2019r. W zwi'lzku 

z zaproponowanym planem dokonano analizy granic obwod6w pod k'ltem faktycznego 

uczyszczania dzieci do szk61 podstawowych, z uwzglydnieniem organizacji dowozu dzieci do 

szk61. W wyniku analizy, stwierdzono, :i:e w przypadku czysci miejscowosci Cieszkowo

Kolonia oraz Rzewin dzieci uczyszczaj'l do innej szkoly podstawowej ni :i: wynika to z planu 

podzialu. Z uwagi na fakt, :i:e jest to stala tendencja utrzymuj'lca siy od ki lku lat uznano, :i:e 

zasadne jest zweryfikowanie gramc obwod6w publicznych szk61 podstawowych 

i dostosowanie ich do stanu faktycznego. 

W zwi'lzku z powy:i:szym podjycie niniejszej uchwaly jest uzasadnione. 

Ustalenie planu sieci szk61, nastypuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswiaty 

(art. 39 ust.8 ww ustawy). 
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Zal<!cznik Nr 1 

do Uchwaly Nr X.67.2019 

Rady Gminy Baboszcwo 

z dnia 16 1ipca2019 r. 

Plan sieci publicznych osmioletnich szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo, a taki:e gran ice obwod6w publicznych 
osmioletnich szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo, od dnia 1 wrzesnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoly Adres siedziby szkoly Granice obwodu szkoly od dnia 1 wrzesnia 2019 r. 

Baboszewo, Bozewo, Brzescie, Brzescie Male, Brzescie 
Baboszewo Nowe, Cieszkowo Kolonia od nr 7 do nr 28, Cieszkowo 

I. 
Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego ul. Jana i Antoniego Nowe, Cieszkowo Stare, Galominek, Kielki od nr 26 do nr 

w Baboszewie Brodeckich 6 57, Kowale, Korzybie, KroScin, Kruszewie, Rzewin od nr I 
09-130 Baboszewo do nr 13 oraz od nr 32 do nr 90, Sokolniki Nowe, Sokolniki 

Stare, Zbyszyno. 

2. Szkola Podstawowa w Mystkowie 
Mystkowo 53 Cieszkowo Kolonia od nr I do nr 6, Cywiny Dynguny, 

09-130 Baboszewo Cywiny Woiskie, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn. 

3. 
Szkola Podstawowa im. Ks. Macieja Sarbiewo 17 Dluzniewo, Galomin, Jarocin, Sarbiewo, Wola 

Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie 09-130 Baboszewo Dluzniewska, Wola Folwark. 
Budy Radzyminskie, Dramin, Dziektarzewo, Galominek 

Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego Polesie 9 
Nowy, Goszczyce Srednie, Goszczyce Poswiytne, Jesionka, 

4. Kielki od nr 1 do nr 25 oraz nr 58 i nr 59, Lach6wiec, 
w Polesiu 09-130 Baboszewo 

Pawlowo, Pieilki Rzewinskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin od 
nr 14 do nr 31 oraz nr 91 i 92, Sr6dborze 





Zal<\.CZT1ik nr 2 
do Uchwaly Nr X.67.2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 16 1ipca 2019 r. 

Granice obwod6w publicznych osmioletnich szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo od dnia 1 wrzesnia 2019r. 
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