
UCHWALA NR 93NIIIJ2019 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznycb szk61 podstawowycb prowadzonycb przez Gmin~ Nowe 
Miasto oraz okreslenia granic obwod6w publicznycb szk61 podstawowycb, od dnia 1 wrzesnia 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZ4dzie gminnym (Oz.U. 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i Sa ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Oz.U. 2019 r. poz. 
1148), uchwala siy co nastypuje: 

§ 1. Uchwala okresla plan sieci publicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gminy Nowe 
Miasto, a takZe granice obwod6w pubJicznych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gminy Nowe Miasto, 
na okres od 1 wrzeSnia 2019 roku. Plan stanowi zalllcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwaly podaje siy do pubJicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych 
szk61 podstawowych, 0 kt6rych mowa w §1, oraz na tabJicy ogloszen Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZI\CY 
~ Rady Gminy 

~~i 



Za!~cznik do uchwary Nr 93NIlIl2019 

RADY GMINY NOWE MlASTO 

z dnia. 12 sierpnia 2019 r. 

Plan sieci pUblicznych szkO!" publicznych szkO!" podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Nowe Miasto, a 

takte gran ice obwod6w pUblicznych szkO!" podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Nowe Miasto, od dnia I 

wrzesnia 2019 roku. 

,~ 

Lp. Nazwa szkoty 

Adres siedziby szkoty, 

adresy innycb lokalizacji 

prowadzenia zajtrc 

dydaktycznycb, 

wycbowawczych i 

opiekunczych 

Granice obwodu szkoty 

od dnia 1 wrzesnia 2019 roku 

1. SZKOLA PODST A WOWA 

W NOWYM MIESClE 

ul. Ciechanowska 15 

09-120 Nowe Miasto 

Adamowo, Anielin, Belin, Czamoty, 
Goscimin Wielki, Grabie, Gucin, 

Henrykowo, Janopole, Jurzyn, Jurzynek, 
Kadtub6wka, Karolinowo, Kubice, 

Latonice, Miszewo B, Miszewo Wielkie, 
Modzele-BarHomieje, Nowe Miasto, Nowe 

Miasto-Folwark, Przepitki, Rostki, 
Salomonka, Szczawin, Wiadystawowo, 

W61ka Szczawinska, Zasonie, Zawady B, 
Zawady Stare 

(wsie: A/eksandria, Gawlowo, Gawl6wek, 
Nowosi6lki, Popie/tyn Do/ny, Tomaszewo, 

Zakobie/, tol~dowo zgodnie z Porozumieniem 
mi~dzygminl1)lm Nr 112017 z dnia 27 stycznia 
2017 roku zos/aly wlqczone do obwodu Szkoly 

Pods/awowej im. Mikolaja Kopernika w 
Cieksynie). 

WODNICZACY 
Rady Gminy ~~a~' 



• 


UZASADNIENIE 


Obecnie siec szk61 podstawowych i granice ich obwodow okreSlone zostaly uchwal~ Rady Gminy Nowe 

Miasto Nr 1 65/XXV/201 7 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szk61 podstawowych i 

gimnazjow do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia I wrzesnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 

roku. 

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania klas dotychczasowego gimnazjum. 

Z dniem 1 wrzesnia 2019 roku szkoly podstawowe b((dq funkcjonowaly w ostatecznie ustalonej dla nich 

strukturze organizacyjnej, jako szkoly osmioletnie bez klas dotychczasowego gimnazjum. 

Wobec powyzszego, w zwi~zku z zakonczeniem okresu przejsciowego refonnowania szkol podstawowych, 

zachodzi koniecznosc ustalenia nowej sieci szkol oraz okreSlenia granic ich obwodow na okres od 1 

wrzesnia 2019 roku zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo oswiatowe. Przedlozony projekt uchwaly nie 

przewiduje zmian w porownaniu do stanu obecnego, zarowno w zakresie sieci szk61 jak i w zakresie granic 

ich obwodOw. 


