
UCHWAŁA nr ….................
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych i  gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia  granic ich obwodów.

Na podstawie 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. zmianami) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala  się   plan  sieci   publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjum prowadzonych 
przez Gminę Zębowice z siedzibami i strukturami organizacyjnymi:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach im. Powstańców Śląskich  ul. Oleska 10

2) Publiczne Gimnazjum w Zębowicach ul. Oleska 27a

§ 2. Granice  obwodu  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Zębowicach  im.  Powstańców 
Śląskich   ul.  Oleska  10  stanowią  sołectwa:Zębowice,  Knieja,  Kadłub  Wolny,  Prusków, 
Siedliska, Osiecko, Poczołków, Radawie.

§ 3. Granice  obwodu  Publicznego  Gimnazjum  w  Zębowicach  ul  Oleska  27a  stanowią 
sołectwa:  Zębowice,  Knieja,  Kadłub  Wolny,  Prusków,  Siedliska,  Osiecko,  Poczołków, 
Radawie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/89/2000 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 lutego 2000  roku 
w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  i  granic  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych 
i gimnazjum w Gminie Zębowice. 

§ 6. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem1 września 2013 roku.



UZASADNIENIE  

Zgodnie  z art.  17  ust  4  ustawy o systemie  oświaty  do  zadań  Rady Gminy  należy 

ustalenie  planu  sieci  oraz  określenie  granic  obwodów  publicznych  szkół  podstawowych 

i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy.

W związku ze zmianami organizacyjnymi  dotyczącymi  funkcjonowania oświaty na 

terenie gminy Zębowice zachodzi konieczność zmiany granic obwodów szkół publicznych 

prowadzonych przez gminę. Wynika to przede wszystkim z likwidacją Szkoły Podstawowej 

w Kadłubie  Wolnym  oraz  uaktualnienia  dotychczasowych  granic  obwodów  zgodnie 

z istniejącą siecią szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę..

Niniejsza  uchwała  ustala  sieć  publicznych  szkół  na  terenie  Gminy  w sposób 

racjonalny. W powyższym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


