załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 11/2019
Lubuskiego Kuratora Oświaty
z dnia 25 lutego 2019 r.

PROCEDURA
WYDAWANIA OPINII W SPRAWIE PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
§ 1. Podstawa prawna: art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) – dalej pr. ośw.
§ 2. Cel: uregulowanie sposobu postępowania w przypadku złożenia wniosku o wyrażenie
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez
gminę publicznych szkół podstawowych, o których mowa w art. 39 ust. 5 pr. ośw. z
warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2, 5a-6 i 7a pr. ośw.
§ 3. Zakres: jednostki samorządu terytorialnego na obszarze województwa lubuskiego.
§ 4. Zasady ogólne, wynikające z przepisów prawa (art. 39 pr. ośw.).
1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust.
2.
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.
3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza
odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami
komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko
7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
4. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych
szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy,
z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami.
5. W uchwale, o której mowa w ust. 4, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa
w ust. 4, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
6. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą
organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części
wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły lub szkoły filialnej, w zakresie klas
nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.
7. Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 4, dąży do tego, aby szkoły
podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
8. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie
i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 pr. ośw. stosuje się.
9. Ustalenie sieci, o którym mowa w ust. 4, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty.

§ 5. 1. Gmina przesyła Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o wydanie opinii
o zgodności planu sieci szkół podstawowych, o którym mowa w § 2, zwanym dalej „planem
sieci”, z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2, 5a-6 i 7a pr. ośw., który powinien
zawierać:
1) projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia planu sieci;
2) informacje dotyczące zapewnienia wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego,
tj. o:
a) liczbie dzieci zamieszkałych na terenie gminy, podlegających obowiązkowi
szkolnemu,
b) liczbie miejsc w szkołach podstawowych (wymienionych w projekcie uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci) w dniu wejścia w życie uchwały w sprawie planu
sieci;
3) oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której
dziecko mieszka nie przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół
podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, albo
oświadczenie
gminy
o zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu
kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu
opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej (jeżeli droga dziecka z domu do
szkoły przekracza ww. odległości);
4) informacje o tytułach dotychczasowych uchwał rady gminy w sprawie planu sieci oraz
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, podjętych na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
5) kopie uchwał potwierdzających utworzenie lub likwidację innych lokalizacji prowadzenia
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wskazanych w planie sieci;
6) w przypadku występowania w projekcie uchwały szkół o niepełnej strukturze
organizacyjnej lub niefunkcjonujących w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji –
wyjaśnienie dlaczego dana szkoła nie jest szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej lub nie
funkcjonuje w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
2. W przypadku braków formalnych w złożonej dokumentacji, o której mowa w ust. 1,
wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od powiadomienia
o wystąpieniu braków.
3. Niedotrzymanie terminu uzupełnienia wniosku skutkuje wydaniem przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty negatywnej opinii.
§ 6. Lubuski Kurator Oświaty wydaje pisemną opinię o zgodności planu sieci
z warunkami określonymi odpowiednio w art. 39 ust. 1, 2, 5a-6 i 7a pr. ośw., w terminie 14
dni od dnia wpłynięcia wniosku gminy. Opinia ta jest wiążąca dla gminy. Wzór opinii
stanowi załącznik do procedury.

Załącznik

……………………
……………………
ul. ………………..
00-000 …………..
KO.I……......................
Gorzów Wielkopolski., ................... r.
Sprawa: opinia o zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych z warunkami określonymi w
art. 39 ust. 1, 2, 5a-6 i 7a ustawy – Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku …………………………….
......................................................................................................................................................,
(nazwa wnioskodawcy)

z dnia ................................., Lubuski Kurator Oświaty
(data wniosku)

pozytywnie/negatywnie
opiniuje zgodność planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
.....................................................
(nazwa gminy)

z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2, 5a-6 i 7a ustawy – Prawo oświatowe.
Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wobec powyższego należało uznać, jak we wstępie.

....…………………………………………
(pieczątka i podpis Lubuskiego Kuratora Oświaty)

