
Uchwała nr XXVII/185/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 lutego 2020 roku 

 

w sprawie: ustalenie 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1148,ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§1. 

Ustala się  sieć publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy 

Kosakowo oraz granice ich obwodów.  

§2. 

Uchwała obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.,  zgodnie z brzmieniem załącznika 1 do 

uchwały. 

§3. 

Uchyla się Uchwałę Nr XI/78/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r.w sprawie 

ustalenia planu sieci oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych mających 

swoja siedzibę na obszarze Gminy Kosakowo 

§4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa. 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/185/2020 

Rady Gminy Kosakowo  

Z dnia 25 lutego 2020 roku 

 

L.p. Nazwa  

i siedziba szkoły  

Dodatkowe informacje o organizacji szkoły: 

a. struktura organizacyjna szkoły;  

b. podporządkowane organizacyjnie szkoły filialne; 

c. adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

                                    Zasięg terytorialny (obwód) 

 

 1. 2. 3. 

Publiczne szkoły podstawowe dla których ustalono obwód 

1. Szkoła Podstawowa im. Piotra 

Dunina  w Mostach  

81-198 Mosty ul. Szkolna 16 

Szkoła funkcjonująca w zespole szkolno-przedszkolnym, o 

pełnej strukturze organizacyjnej,  

Szkoła mieści się w jednym budynku   

Sołectwo Rewa, Mosty, Mechelinki 

oraz przynależące geodezyjnie do sołectwa 

Kosakowo  ulice: Rodzynkowa, Anyżowa, Cynamonowa, 

Marcepanowa, Miodowa, Złote Piaski,  Aloesowa, Bazyliowa, 

Szafranowa, Tymiankowa Lubczykowa, Przemysłowa. 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Obrońców 

Kępy Oksywskiej  w Dębogórzu. 

81-198 Dębogórze ul. Pomorska 30 

Szkoła funkcjonująca w zespole szkolno-przedszkolnym, o 

pełnej strukturze organizacyjnej,  

Szkoła mieści się w jednym budynku. 

Sołectwo: Dębogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie. 

3. Szkoła Podstawowa im. kadm. 

Xawerego Czernickiego w Pogórzu 

81-198 Pogórze ul. Szkolna 15 

Szkoła o pełnej strukturze, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze odbywają się   w dwóch 

budynkach ; 

kl I-IV – Pogórze ul. Szkolna 15 

kl V-VIII – Kosakowo ul. Żeromskiego 11 

Sołectwo: Suchy Dwór,   

część sołectwa Pogórze granicząca z sołectwem Suchy Dwór  do ul. 

Wiejskiej i Antoniego Dobke, 

oraz 

część sołectwa Pogórze od granicy z ul. płk Dąbka w kierunku 

północnym do  ul. Dorsza i Staszica.  

4 Szkoła Podstawowa w Kosakowie  

81-198 Kosakowo  

ul. Żeromskiego 11 

Szkoła o pełnej strukturze, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze odbywają się   w jednym 

budynku. 

 

Sołectwo: 

Pierwoszyno, Kosakowo (bez ulic przynależących do obwody 

Szkoły Podstawowej w Mostach), część sołectwa Pogórze wraz z 

ul.  Dorsza i Staszica  do ul. Miłosza. 

oraz 

od ul. Antoniego Dobke do ul Krasickiego  



 

Uzasadnienie 

W związku z budową: 

1. szkoły podstawowej w sołectwie Pogórze, która posiadać będzie taki sam adres jak 

obecnie funkcjonująca szkoła ( ul. Szkolna 15), oraz  

2. tworzeniem nowej szkoły podstawowej w budynku po dawnym gimnazjum w 

sołectwie  Kosakowo ul. Żeromskiego 11), 

Gmina zobowiązana została do określenia nowych obwodów szkolnych i ustalenia nowej sieci 

szkół. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zaprojektowano obwody dla 

poszczególnych szkół zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Sieć publicznych szkół 

umożliwia uczniom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem drogi z domu do szkoły 

3-4 km.  

Ad 1. 

 Nowo budowana szkoła podstawowa w Pogórzu przy ul. Szkolnej 15, będzie funkcjonowała 

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

opiekuńcze odbywać się będą tak jak do tej pory w dwóch budynkach. (Klasy młodsze od I-IV 

naukę pobierać będą w nowej szkole, zaś klasy V-VIII w budynku po dawnym gimnazjum w 

Kosakowie ul. Żeromskiego11. Organ prowadzący planuje pozostawienie tych klas w w/w 

budynku  do momentu ukończenia przez tych uczniów nauki w szkole podstawowej. Ponadto, 

w szkole znajduje się basen, z którego uczniowie klas IV-VIII korzystają w ramach zajęć 

wychowania fizycznego.  

W roku szkolnym 2020/2021  

Oddziały przedszkolne i kl I-IV – Szkole Podstawowej w Pogórzu ul. Szkolna 15  

Kl. V-VIII- Szkoła w Kosakowie ul. Żeromskiego 11. 

W roku szkolnym 2021/2022  

Oddziały przedszkolne i kl I-V –szkole Podstawowej   w Pogórzu ul. Szkolna 15  

Kl. VI-VIII- Szkoła w Kosakowie ul. Żeromskiego 11 

W roku szkolnym 2022/2023  

Oddziały przedszkolne i kl I-VI –szkole Podstawowej   w Pogórzu ul. Szkolna 15  

Kl. VII-VIII- Szkoła w Kosakowie ul. Żeromskiego 11 

W roku szkolnym 2023/2024  

Oddziały przedszkolne i kl I-VII –szkole Podstawowej   w Pogórzu ul. Szkolna 15  

Kl. VIII- Szkoła w Kosakowie ul. Żeromskiego 11. 

 



 

Ad 2. 

Jednocześnie w roku rok szkolny 2020/2021 organ prowadzący, tworzy w budynku po 

dawnym gimnazjum kolejną szkołę podstawową.  Uczęszczać do niej będą uczniowie  nowo 

określonego obwodu z sołectwa Pierwoszyno, Kosakowo, części sołectwa Pogórza. 

Poprzez wygaszanie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Pogórzu, które obecnie funkcjonują 

w szkole przy ul. Żeromskiego 11 i sukcesywne zwiększenie oddziałów w nowo budowanej 

szkole w Pogórzu, nastąpi równomierne rozmieszczenie uczniów we wszystkich gminnych 

szkołach. 

 


