
UCHWAŁA NR XXVIII/197/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
gminę Gizałki 

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 z późn zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Gizałki od 1 września 2022 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/117/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Załącznik  

do uchwały nr XXVIII/197/2021  

Rady Gminy Gizałki  

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 
 

Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych  

prowadzonych przez gminę Gizałki od dnia 1 września 2022 r. 

 
 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa szkoły 

 

Adres siedziby 

szkoły 

 

Granice obwodu szkoły 

od dnia 1 września 2022 r. 

/miejscowości/ 

 

 

 

1. 

 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Ojca Św. Jana Pawła 

II w Gizałkach 

 

 

ul. Kaliska 25, 

63-308 Gizałki 

 

Gizałki, Nowa Wieś, Ruda Wieczyńska, 

Obory, Wierzchy, Gizałki-Las, 

Toporów, Wronów, cz. wsi Kolonia 

Obory - od numeru 1 do 29 

 

 

 

2. 

 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej 

 w Białobłotach 

 

 

Białobłoty 20, 

63-308 Gizałki 

 

Białobłoty, Krzyżówka, Orlina Mała, 

Orlina Duża, Dziewiń Duży, Kolonia 

Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, cz. 

wsi Kolonia Obory - od numeru 30 do 67 

 

 

 

3. 

 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Obrońców Tobruku  

w Tomicach  

 

Tomice, 

ul. Wrzesińska 2, 

63-308 Gizałki 

 

 

Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik, 

Szymanowice, Czołnochów, Leszczyca 

 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXVIII/197/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Gizałki 

 

Niniejsza uchwała przedstawia plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gizałki. 

Zmiana dotyczy miejscowości Wierzchy, Gizałki-Las, Toporów, Wronów, cz. wsi Kolonia Obory od 
numeru 1 do 29, które zostały przeniesione z obwodu Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku 
w Tomicach do obwodu Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach. 

Celem wprowadzenia zmian jest przede wszystkim: 

-równomierne rozmieszczenie dzieci w szkołach oraz w klasach wynikające z analizy demograficznej 
dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie gminy Gizałki, 

-zapewnienie możliwie najlepszych warunków kształcenia poprzez m. in. optymalne wykorzystanie 
infrastruktury i zaplecza dydaktycznego szkół na terenie gminy Gizałki, 

-zapewnienie możliwie najkrótszego transportu dzieci z miejsca zamieszkania do szkół, 

-zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki uczniom. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniował Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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