
UCHWAŁA NR XXIII/178/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

Na podstawie art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910)  Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia 
granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. wprowadza się następującą zmianę: 

1) w § 1 zmienia się załącznik do wskazanej uchwały pod nazwą "Plan sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec, a także granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.". 
Zmiana polega na tym, że w kolumnie "Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" w rubryce nr 4 dodaje się punkt 
2 o następującym brzmieniu: 

"2) 62 - 100 Wągrowiec, ul. Św. Wojciecha 20". 

§ 2. Wprowadzona zmiana obowiązuje w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wągrowcu 

 
 

Jakub Zadroga 
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Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec,
a także granice ich obwodów

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby
szkoły,
adresy

ewentualnych
innych

lokalizacji
prowadzenia

zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych

Granice obwodu
szkoły

Ulice lub ich części
wchodzące w skład obwodu

szkoły podstawowej

1. Szkoła Podstawowa
nr 1 w Wągrowcu

62-100
Wągrowiec,
ul. Św.
Wojciecha 20

Od przecięcia osi
ul. Reja z osią ul.
Plac Zielony,
wzdłuż osi ul. Plac
Zielony, wzdłuż
osi ul.
Kochanowskiego,
wzdłuż osi ul.
Żeromskiego do
przecięcia z osią
ul. Kcyńskiej,
wzdłuż osi ul.
Kcyńskiej do
przecięcia z osią
ul. Elizy
Orzeszkowej,
wzdłuż osi ul.
Elizy Orzeszkowej
wraz z włączeniem
ul. Leśniczówka
Kaliska do
przecięcia z
granicą miasta,
wzdłuż granicy
miasta do
przecięcia z osią
ul. Janowieckiej,
wzdłuż osi ul.
Janowieckiej do
przecięcia z torami
kolejowymi,
wzdłuż torów

11 Listopada, Akacjowa,
Maksymiliana Bartscha,
Kazimierza Bonowskiego,
Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
Jana Brzechwy, Bukowa, ks.
Macieja Bukowieckiego,
Marii Dąbrowskiej,
Arkadego Fiedlera,
Aleksandra Fredry, Frycza
Modrzewskiego, Tadeusza
Goetzendorfa-Grabowskiego,
Kazimiery Iłłakowiczówny,
Janowiecka od torów
kolejowych od numeru 54
(numery parzyste) i od
numeru 49 (numery
nieparzyste), Kalinowa, Jana
Kasprowicza, Kcyńska,
Kochanowskiego,
Konopnickiej, ks. Stanisława
Kopernika, Włodzimierza
Kowalskiego, Józefa
Ignacego Kraszewskiego,
Kwiatowa, Stanisława Lema,
Leśniczówka Kaliska,
Stanisława Mikołajczyka,
Nad Nielbą, Ogrodowa,
Elizy Orzeszkowej, Osiedle
Niepodległości, Osiedle
Wschód, Owocowa, Plac
Błogosławionego Michała
Kozala, Plac Kardynała

Załącznik do uchwały Nr XXIII/178/2020

Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 21 lipca 2020 r.
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kolejowych do
styku z osią ul.
Kcyńskiej, wzdłuż
osi ul. Ignacego
Jana
Paderewskiego,
wzdłuż osi ul.
Kcyńskiej do
przecięcia z osią
ul. Lipowej,
wzdłuż osi ul.
Lipowej do
przecięcia z osią
ul. Jana
Kasprowicza z
włączeniem ul.
Słowackiego,
wzdłuż osi ul. Jana
Kasprowicza do
przecięcia z ul.
Sienkiewicza,
wzdłuż osi ul.
Sienkiewicza do
przecięcia z osią
ul. Reymonta, od
osi ul. Reymonta
do przecięcia osi
ul. Reja z osią ul.
Kochanowskiego.

Stefana Wyszyńskiego, Plac
Piastowski, Plac Wrzosowy,
Plac Zielony, Prusa, Reja od
nr 61 do nr 81 (numery
nieparzyste), Reymonta,
Rgielska, Rolna, Różana,
Rzeczna, Sienkiewicza,
Słowackiego, Sosnowa,
Leopolda Staffa, Świerkowa,
Św. Wojciecha, Juliana
Tuwima, Warzywna,
Ignacego Wegnera, ks.
Władysława Wróblewskiego,
Wschodnia, Stanisława
Wyspiańskiego, Gabrieli
Zapolskiej, Zielona,
Żeromskiego.

2. Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Cystersów
Wągrowieckich
w Wągrowcu

62-100
Wągrowiec,
ul. Krótka 4

Od przecięcia osi
ul. Kolejowej z
osią ul.
Kościuszki,
wzdłuż torów
kolejowych w
kierunku Poznania
do przecięcia z
osią ul.
Janowieckiej,
wzdłuż osi ul.
Janowieckiej do
przecięcia z
granicą miasta,
wzdłuż granicy
miasta do
przecięcia z osią
ul. Jankowskiej,
wzdłuż osi ul.
Jankowskiej do
przecięcia z osią

Aleja Jana Pawła II, Boczna,
Bydgoska, Dworcowa, druha
Feliksa Tylmana,
Gnieźnieńska, Jankowska,
Janowiecka do torów
kolejowych do nr 52
(numery parzyste) i do nr 47
(numery nieparzyste),
Kolejowa, Kręta, Krótka,
Stanisława Kulińskiego,
Franciszka Łakińskiego,
Łąkowa, Marcinkowo od
torów do ul. Jankowskiej,
Mieczysława
Miłoszewskiego, Jerzego
Mussolfa,
ks. Ewarysta Nawrowskiego,
Tadeusza Nożyńskiego,
Okrężna, Osiedle przy
Skrzyżowaniu Rzek,
Pałucka, Piaskowa, Piotra
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ul. Gnieźnieńskiej,
wzdłuż osi ul.
Gnieźnieńskiej do
przecięcia z osią
ul. Skockiej, od
przecięcia osi ul.
Gnieźnieńskiej z
osią Alei Jana
Pawła II, wzdłuż
osi Alei Jana
Pawła II do
przecięcia z osią
ul. Pocztowej,
wzdłuż osi ul.
Pocztowej do
przecięcia z osią
ul. Kolejowej.

Palińskiego, Pocztowa,
Polna, Powstańców Wlkp.,
Przecznica, Przemysłowa,
Stanisława
Przybyszewskiego, Rynek,
Siostry Joanny, Spokojna,
Straszewska, Targowa,
Ludwika Węgierskiego,
Wiejska, ks. Zenona Willi,
Wojska Polskiego, ks.
Wujka, Zaułek, Zbigniewa
Kuźmy, Zespołowa.

3. Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Mikołaja
Kopernika
w Wągrowcu

1) 62-100
Wągrowiec, ul.
Klasztorna 19

2) 62-100
Wągrowiec, ul.
Letnia 1

Od przecięcia osi
ul. Bartodziejskiej
z osią ul.
Rogozińskiej,
wzdłuż osi ul.
Jeziornej do
granicy miasta,
wzdłuż granicy
miasta do torów
kolejowych w
kierunku Poznania,
wzdłuż osi torów
kolejowych do
przecięcia osi ul.
Berdychowskiej z
osią ul.
Gnieźnieńskiej,
wzdłuż osi ul.
Berdychowskiej do
przecięcia z osią
ul. Skockiej,
wzdłuż osi ul.
Skockiej, wzdłuż
osi ul. Farnej,
wzdłuż osi ul.
Klasztornej do
przecięcia z osią
Alei Jana Pawła II,
wzdłuż osi ul.
Opackiej do
przecięcia z osią
ul. Poznańskiej,
wzdłuż osi ul.

aleja Polinova,
Bartodziejska, Bażantowa,
Berdychowska,
Bobrownicka, Borówkowa,
Brzoskwiniowa, Cicha,
Cisowa, Cysterska,
Czereśniowa, Daleka,
Dębińska, Farna, Fiołkowa,
Głogowa, Główna Osiedla,
Gołębia, Grunwaldzka,
Gruszowa, Grzybowa,
Harcerska, Jabłoniowa,
Jachtowa, Jagodowa,
Jesienna, Jeziorna, Jeżynowa,
Kajakowa, Kasztanowa,
Klasztorna, Konwaliowa,
Krucza, Kukułcza,
Leszczynowa, Leśna, Letnia,
Łączna, Malinowa,
Marcinkowo od torów
kolejowych do ul.
Taszarowo, Modrzewiowa,
Moniuszki, Morelowa,
Opacka, Orzechowa, Osiedle
Kolejowe, Paprociowa, Plac
Zwycięstwa, Południowa,
Poziomkowa, Poznańska,
Projektowana, Regatowa,
Rogozińska, Sasankowa,
Skocka, Skośna, Skrajna,
Słoneczna, Sowia, Pawła E.
Strzeleckiego, Śliwowa,
Taszarowo, Taszarowska,
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Poznańskiej do
przecięcia z osią
ul. Pocztowej, od
przecięcia osi ul.
Kościuszki z osia
ul. Cysterskiej,
wzdłuż osi ul.
Cysterskiej,
wzdłuż osi ul.
Rogozińskiej do
przecięcia z osią
ul. Bartodziejskiej.

Topolowa, Ustronie,
Wierzbowa, Wiosenna,
Wioślarska, Wiśniowa,
Wodna, Zimowa, Żeglarska,
Żurawinowa.

4. Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie
w Wągrowcu

1) 62-100
Wągrowiec, ul.
Reja 10

2) 62-100
Wągrowiec,
ul. Św.
Wojciecha 20

Od przecięcia osi
ul. Kościuszki z
osią ul. Kolejowej,
wzdłuż osi ul.
Kościuszki do ul.
Durowo, od
przecięcia osi ul.
Kościuszki z osią
ul. Reja, wzdłuż
granicy lasu do
przecięcia osi ul.
Brzozowej z
Placem Zielonym,
od przecięcia osi
ul. Reja z osią ul.
Reymonta, wzdłuż
osi ul. Reja do
przecięcia z osią
ul. Lipowej,
wzdłuż osi ul.
Lipowej do
przecięcia z osią
ul. Kcyńskiej,
wzdłuż osi ul.
Kcyńskiej do
torów kolejowych,
wzdłuż osi torów
kolejowych do
przecięcia z osią
ul. Kościuszki.

Asnyka, Brzozowa, Durowo,
hm. Franciszka
Grajkowskiego, Ignacego
Jana Paderewskiego, Jeżyka,
Kościuszki, Libelta, Lipowa,
Mickiewicza, Reja (z
wyłączeniem numerów
nieparzystych od numeru 61
do numeru 81), Średnia,
Szymona Wachowiaka.
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. polega na tym, że w kolumnie "Adres
siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych", w rubryce nr 4 dodaje się punkt 2 o następującym brzmieniu: "2) 62-
100 Wągrowiec, ul. Św. Wojciecha 20".

Wyżej przywołana uchwała została zmieniona uchwałą nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września
2019 roku, w której § 1. oraz § 2. otrzymały następujące brzmienie:

„§ 1. W uchwale nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 1 zmienia się załącznik do wskazanej uchwały pod nazwą "Plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec, a także granice ich obwodów od dnia
1 września 2019 r.". Zmiana polega na tym, że w kolumnie "Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych
innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" w rubryce nr
4 dodaje się punkt 2 o następującym brzmieniu:

"2) 62 - 100 Wągrowiec, ul. Św. Wojciecha 20".

§ 2. Wprowadzona zmiana obowiązuje w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.”

Projekt uchwały nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 czerwca 2019 r. otrzymał
pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Zarządu Miasta i Gminy Wągrowiec oraz pozytywną opinię Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Kultury w Wągrowcu.

Proponowana zmiana uchwały nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 2019 r.
stanowi kontynuację realizacji wcześniejszej zmiany, polegającą na przedłużeniu wskazania dodatkowej
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej nr
4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu, na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r., co
wynika z konieczności zapewnienia możliwości organizacji pracy szkoły w systemie jednozmianowym.

Szkoła Podstawowa nr 4 swą strukturą w roku szkolnym 2020/2021 obejmować będzie 679 uczniów,
uczęszczających do 32 oddziałów (średnia liczebność jednej klasy wynosić będzie 21,22 uczniów). Jest to
szkoła o pełnej strukturze klas – od kl. I do kl. VIII. Szkoła dysponuje 24 salami lekcyjnymi, w tym dwoma
salami komputerowymi, biblioteką oraz salą gimnastyczną, co spowodowało konieczność wskazania
dodatkowej lokalizacji pracy szkoły w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1, wskazanej uchwałą nr
XXXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27
czerwca 2019 r. na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Brak dodatkowej lokalizacji w roku szkolnym 2020/2021 nie pozwoliłby szkole na pracę w systemie
jednozmianowym z uwagi na przeszacowanie potencjału zasobów lokalowych szkoły w stosunku
do pobierających w niej naukę uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Wągrowcu korzystała z 10 pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu.
Jednocześnie wskazana lokalizacja w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, powstałej w wyniku
przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych
tej placówki. W jej strukturze w roku szkolnym 2020/2021 pozostawać będzie 401 uczniów,
uczęszczających do 20 oddziałów (średnia liczebność jednej klasy wynosić będzie 20,05 uczniów),
odpowiednio na poziomie klas I - III (13 oddziałów), klas IV (3 oddziały) oraz klas VI-VIII (4 oddziały).
Szkoła wg danych wykazanych w raportach Systemu Informacji Oświatowej dysponuje 29 salami
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lekcyjnymi, dwoma salami komputerowymi, halą sportową, salką gimnastyczną, salą konferencyjną, 4
salami świetlicowymi, biblioteką oraz 1 salą robotyki, co pozwala na swobodne gospodarowanie zasobami
lokalowymi tej placówki, niemniej pozostają w tym zakresie jeszcze niewykorzystane rezerwy substancji
lokalowej.

Szkoła Podstawowa nr 4 znajduje się w bliskiej odległości budynku Szkoły Podstawowej nr 1, a
odległość pomiędzy obydwiema placówkami wynosi 600 m.

W projekcie arkusza organizacji szkoły w strukturze Szkoły Podstawowej nr 4 znajdują się
32 oddziały, co – w przypadku braku wskazania dodatkowej lokalizacji – wiązałoby się z koniecznością
pracy szkoły w systemie dwuzmianowym. Z kolei projekt arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1
przewiduje 20 oddziałów, co wskazuje na znaczącą rezerwę lokalową w budynku szkoły.
Proponowany w uchwale ograniczony zakres czasowy, na jaki wprowadza się dodatkową lokalizację Szkoły

Podstawowej nr 4, tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. wynika z faktu, że Gmina

Miejska Wągrowiec w swych działaniach dąży – zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – do tego, aby docelowo szkoły, dla których Gmina

Miejska Wągrowiec stanowi organ prowadzący, były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej,

funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Potwierdzeniem wskazanego stanu rzeczy jest fakt, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła

Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu wykorzystywała w budynku Szkoły

Podstawowej nr 1 w Wągrowcu 10 sal lekcyjnych dla uczniów klas I - III, natomiast w roku szkolnym

2020/2021 planuje się wykorzystanie 6 sal lekcyjnych dla klas dla uczniów klas II i III, a uczniowie klas I

obowiązek szkolny realizować będą w podstawowej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu w budynku szkoły przy ul. Reja 10.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Wągrowiec oraz określenia granic

ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku z dnia 28 marca 2019 r. został przekazany w celu zaopiniowania

Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

Projekt otrzymał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pozytywną opinię bez uwag

Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziału Miasta i Gminy Wągrowiec oraz opinię pozytywną z

uwagami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Kultury

w Wągrowcu. Uwagi te, dotyczące korekty liczby i funkcji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr

1 w Wągrowcu zostały uwzględnione w niniejszej uchwale.

Przyjęcie przedstawionej uchwały jest zasadne i skutkować będzie uniknięciem dwuzmianowości w

Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu oraz racjonalnym wykorzystaniem

zasobów lokalowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, prowadzonych przez Gminę Miejską

Wągrowiec.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga
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