
Uchwała nr XLVIII/320/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 roku  

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia                           

25 lutego 2020r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze gminy Kosakowo oraz granic obwodów szkół 

podstawowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy                                                             

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.) uchwala się,                           

co następuje: 

 

§1. 

W załączniku do Uchwały nr XXVII/185/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 

2020r.w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę                              

na obszarze gminy Kosakowo oraz granic obwodów szkół podstawowych, zmienia się treść 

kolumny nr 2, l.p.3,  

która otrzymuje brzmienie: 

„Szkoła o pełnej strukturze, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze odbywają się                

w dwóch budynkach: 

 kl. I-V – Pogórze ul. Szkolna 15 

 kl. VI-VIII - Kosakowo ul. Żeromskiego 11” 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§3. 

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r. 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Nowo wybudowana Szkoła Podstawowa w Pogórzu przy ul. Szkolnej 15, funkcjonuje                         

od września 2020r. jako szkoła o pełnej strukturze, lecz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze                    

i opiekuńcze odbywają się w dwóch budynkach.  

W roku szkolnym 2021/2022: 

1. W Szkole Podstawowej im. Kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu ul. Szkolna 15, 

uczyć będą się uczniowie uczęszczający do oddziałów przedszkolnych i klas I-V. 

2. W budynku Szkoły Podstawowej w Kosakowie ul. Żeromskiego uczyć będą się 

uczniowie klas VI-VIII, przynależący do obwodu Szkoły Podstawowej w Pogórzu                   

ul. Szkolna 15. 

Powyższa zmiana jest konsekwencją zapisów Uchwały nr XXVII/185/2020 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 25 lutego 2020r.w sprawie ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze gminy Kosakowo oraz granic obwodów szkół podstawowych.  


