
UCHWAŁA NR XXV/201/21 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz.713 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1082) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Pakosławice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice, a także 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice. 

Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Pakosławice  Nr XI/109/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/201/21 

Rady Gminy Pakosławice 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych  
i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły  

1. 

Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych Gminy 
Pakosławice Szkoła 

Podstawowa 
w Prusinowicach 

 
 

Adres siedziby szkoły:  
Prusinowice  

ul. Szkolna 9,  
48-314 Pakosławice; 

 
Inna lokalizacja 

prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych: 

 
Pakosławice 2a,  

48-314 Pakosławice 
 

Obwód dla uczniów klas I-VIII 
z miejscowości: 
Pakosławice, Prusinowice, Reńska Wieś, 
Strobice 
 
Obwód dla uczniów klas V - VIII 
z miejscowości: 
Biechów, Bykowice, Frączków, 
Godkowice, Goszowice, Korzękwice, 
Naczków, Nowaki, Słupice, Smolice, 
Śmiłowice, Rzymiany 

2. 

Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych Gminy 

Pakosławice Szkoła Filialna 
w Goszowicach Szkoła 

Podstawowa 
w Prusinowicach  

Goszowice 5,  
48-314 Pakosławice 

Obwód dla uczniów klas I- IV 
z miejscowości: 
Biechów, Bykowice, Frączków, 
Godkowice, Goszowice, Korzękwice,  
Naczków, Nowaki, Rzymiany, Słupice, 
Smolice, Śmiłowice 
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Uzasadnienie 

W związku z faktem wprowadzenia zmian dotyczących przekształcenia oświaty na terenie Gminy 

Pakosławice polegających na: 

- rozwiązaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach, 

- przekształceniu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach, 

- zmianie nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach, 

- włączeniu Publicznego Przedszkola we Frączkowie do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy 
Pakosławice, 

zachodzi potrzeba uregulowania planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe sieć publicznych szkół podstawowych jest zorganizowana 
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Natomiast w myśl art. 39 ust. 2 
ww. ustawy droga dziecka z domu do szkoły nie będzie przekraczała 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV 
szkół podstawowych, oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, a w przypadku 
przekroczenia tych odległości, zgodnie z art. 39 ust. 3 ww. ustawy organ prowadzący szkoły zapewni bezpłatny 
transport i opiekę w czasie przewozu dzieci do szkół. 

Nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę będzie obowiązywał od dnia 1 
września 2021 roku. 
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