
UCHWAŁA NR XXVIII/150/17
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uchwala określa :

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, na okres od 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Mokrsko publicznego gimnazjum i klas dotychczasowego 
publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej oraz granice obwodów dotychczasowego 
publicznycznego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Mokrsko na 
okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także 
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko od 
dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Publiczne Gimnazjum w Mokrsku wchodzące w skład obecnego Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Mokrsku włącza się w struktury 8 - letniej Szkoły Podstawowej w Mokrsku, na nastepujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa, wchodzaca w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku rozpocznie działalność 
z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej w Mokrsku rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku zakończy działalność 
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Chotowie o strukturze organizacyjnej 
obejmującej klasy I - VI z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową 
o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - IV:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie z oddziałem przedszkolnym;

2) siedziba: Chotów 94a.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, a także na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Rady Gminy Mokrsko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/17

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Załącznik 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, a takze 
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, a także inne 

organy, na okes od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu 
szkoły na :

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby 
szkoły, adresy 
ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

rok szkolny 
2017/2018

rok szkolny 
2018/2019

1. Zespół Szkoły i Przedszkola 
z oddziałami gimnazjalnymi 

w Mokrsku

Mokrsko 254, Mokrsko, Słupsko, 
Mątewki, Komorniki, 
Krzyworzeka, 
Ożarów, Chotów, 
Jasna Góra, Poręby, 
Orzechowiec, 
Jeziorko, Brzeziny, 
Stanisławów, Plewina, 
Motyl, Lipie, 
Zmyślona

Mokrsko, Słupsko, 
Mątewki, Komorniki, 
Krzyworzeka, Ożarów, 
Chotów, Jasna Góra, 
Poręby, Orzechowiec, 
Jeziorko, Brzeziny, 
Stanisławów, Plewina, 
Motyl, Lipie, 
Zmyślona

2.  Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Komornikach

Komorniki 126, Komorniki, Jasna 
Góra, Orzechowiec, 
Poręby, Jeziorko, 
Motyl, Lipie, 
Zmyślona, Plewina.

Komorniki, Jasna 
Góra, Orzechowiec, 
Poręby, Jeziorko, 
Motyl, Lipie, 
Zmyślona, Plewina.

3. Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Ożarowie

Ożarów 142, Ożarów, Brzeziny,  
Stanisławów.

Ożarów, Brzeziny,  
Stanisławów.

4. Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Krzyworzece

Krzyworzeka 166, Krzyworzeka, Chotów Krzyworzeka, Chotów

5. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Chotowie 

z oddziałem przedszkolnym

Chotów 94a, Chotów Chotów
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/17

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Załącznik 2. Plan sieci prowadzonego przez Gminę Mokrsko publicznego gimnazjum i klas 
dotychczasowych publicznego gimnazjum prowadzonego w szkołach podstawowych oraz granice 
obwodów dotychczasowego publicznego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Granice obwodu 
szkoły na :

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby 
szkoły, adresy 
ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych

rok szkolny 
2017/2018

rok szkolny 
2018/2019

1. klasy Publicznego 
Gimnazjum  w Mokrsku, 
prowadzone w Publicznej 

Szkole Podstawowej, 
wchodzącej w skład 

Zespołu Szkoły 
i Przedszkola w Mokrsku

Mokrsko 254 Mokrsko, Słupsko, 
Mątewki, Komorniki, 
Krzyworzeka, Ożarów, 
Chotów, Jasna Góra, 
Poręby, Orzechowiec, 
Jeziorko, Brzeziny. 
Stanisławów, Plewina, 
Motyl, Lipie, 
Zmyślona.

Mokrsko, Słupsko, 
Mątewki, Komorniki, 
Krzyworzeka, Ożarów, 
Chotów, Jasna Góra, 
Poręby, Orzechowiec, 
Jeziorko, Brzeziny. 
Stanisławów, Plewina, 
Motyl, Lipie, Zmyślona.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/17

Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Załącznik 3. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Mokrsko, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Mokrsko od dnia 1 września 2019 r.

Lp.
Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, adresy 
ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu 
szkoły od dnia 

1 września 2019r.

1. Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Mokrsku Mokrsko 254

Mokrsko, Słupsko, 
Mątewki

2. Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Komornikach Komorniki 126

Komorniki, Jasna 
Góra, Orzechowiec, 
Poręby, Jeziorko, Motyl, 
Lipie, Plewina, Zmyślona

3. Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Ożarowie Ożarów 142

Ożarów, Brzeziny, 
Stanisławów.

4. Zespół Szkoły i Przedszkola 
w Krzyworzece Krzyworzeka 166 Krzyworzeka, Chotów

5.  Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Chotowie 

z oddziałem przedszkolnym
Chotów 94a

Chotów
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego powstała w oparciu o art. 206 ust. 1- 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo Oświatowe.

W/w uchwała ma charakter intenncyjny i stanowi I etap dwustopniowej procedury podejmowania uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Gmina Mokrsko posiada na swoim terenie następujące publiczne placówki oświatowe:

Lp. Nazwa placówki
oświatowej

Opis placówki oświatowej

1. Zespół Szkół i
Przedszkola w Mokrsku
(gimnazjum, szkoła
podstawowa,
przedszkole)

Szkoła z roku 1939. Rozbudowana w latach 1988-1991,
wielokrotnie przebudowywana i modernizowana. W efekcie
zaistniałych prac posiada 2 hale sportowe: pełnowymiarową
i rekreacyjno – gimnastyczną. Obecnie kończymy
termomodernizację obiektu. W przedszkolu funkcjonują 3
oddziały, w których prowadzona jest nauka języka angielskiego.
Przedszkole działo jako 9-godzinne. W placówce pracuje pedagog,
psycholog i logopeda. W roku szkolnym 2016/2017 powstała
zbiorcza klasa 1 dla uczniów z całej gminy. W szkole podstawowej
obecnie uczy się 150 uczniów, w gimnazjum również 150
uczniów, liczba przedszkolaków – 64. W placówce funkcjonuje
stołówka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

2. Zespół Szkoły i
Przedszkola w
Komornikach (szkoła
podstawowa,
przedszkole)

Szkoła z roku 1938, 2 krotnie przebudowana w celu utworzenia
kotłowni, a z byłego domu nauczyciela utworzono przedszkole.

Przedszkole 2 oddziałowe, z tym że 1 oddział zajmuje klasę w szkole
(nie ma w roku szkolnym 2016- 2017 klasy pierwszej). Przedszkole 9
godzinne, posiada najmniej korzystne warunki do prowadzenia
wychowania przedszkolnego w gminie. W przedszkolu pracuje
psycholog, pedagog i logopeda, prowadzona jest we wszystkich
oddziałach nauka języka angielskiego. W budynku mieści się filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku. Zajęcia WF w budynku
realizowane są w niewymiarowej sali gimnastycznej, utworzonej z
dwóch klas lekcyjnych. Budynek wymaga kompleksowej
termomodernizacji (w tym pełny remont/ przebudowa kotłowni),
wprowadzenie dodatkowych klas VII – VIII przesądza o jego
rozbudowie o brakujące elementy infrastruktury: de facto nowe
przedszkole, stołówka, szatnie i łazienki, budowa małej hali sportowo –
rekreacyjnej, świetlica. Liczba uczniów obecnie 64, liczba
przedszkolaków 28.

3. Zespół Szkoły i
Przedszkola w Ożarowie
(szkoła podstawowa,
przedszkole)

Szkoła z roku 1938, 2 krotnie rozbudowywana i przebudowana w celu
utworzenia kotłowni, dodatkowych sal lekcyjnych a z byłego domu
nauczyciela przedszkola.

Przedszkole 2 oddziałowe, z tym że 1 oddział zajmuje klasę w szkole
(nie ma w roku szkolnym 2016- 2017 klasy pierwszej). Przedszkole 9
godzinne – w związku z uwagami Sanepidu, Państwowej Straży
Pożarnej i realizacji projektu unijnego w 2017 roku zakładającego
termomodernizację budynku szkoły – ulegnie ono całkowitej
przebudowie i dostosowania do obecnie obowiązujących wymogów i
uwag instytucji kontrolujących. W przedszkolu pracuje psycholog,
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pedagog i logopeda, prowadzona jest we wszystkich oddziałach nauka
języka angielskiego i rytmiki. W budynku mieści się filia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Mokrsku. Zajęcia WF w budynku realizowane
są w zaadaptowanym na ten cel fragmencie kotłowin. Budynek wymaga
kompleksowej termomodernizacji – realizacja w roku 2017,
wprowadzenie dodatkowych klas VII – VIII przesądza o jego
rozbudowie o brakujące elementy infrastruktury: de facto nowe
przedszkole (realizacja w 2017 roku), stołówka, szatnie i łazienki,
budowa małej hali sportowo – rekreacyjnej, świetlica. Liczba uczniów
obecnie 64, liczba przedszkolaków 34.

4. Zespół Szkoły i
Przedszkola w
Krzyworzece (szkoła
podstawowa,
przedszkole)

Szkoła Tysiąclatka z roku 1966, rozbudowywana w latach 80 – tych XX
wieku w celu utworzenia przedszkola i budowy kotłowni.

Przedszkole 9 godzinne, 2 oddziałowe, z tym że 1 oddział zajmuje klasę
w szkole (nie ma w roku szkolnym 2016- 2017 klasy pierwszej).
Przedszkole posiada trudne warunki do prowadzenia wychowania
przedszkolnego w gminie (brak odpowiedniego zaplecza kuchennego i
stołówki). W przedszkolu pracuje psycholog, pedagog i logopeda,
prowadzona jest we wszystkich oddziałach nauka języka angielskiego.
W budynku mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
Zajęcia WF w budynku realizowane są w zastępczej sali gimnastycznej
(powiększone pomieszczenie klasy z wyższym, skośnym sufitem o
powierzchni 73m2), zajęcia świetlicowe realizowane są w salach
lekcyjnych.Budynek wymaga kompleksowej termomodernizacji
(w tym pełny remont/przebudowa kotłowni), wprowadzenie
dodatkowych klas VII – VIII przesądza o jego rozbudowie
o brakujące elementy infrastruktury: adaptacja części pomieszczeń
szkoły i kotłowni na potrzeby przedszkola i stołówki; potrzeba
stworzenia w szkole nowych szatni, łazienek, budowa małej hali
sportowo – rekreacyjnej, świetlica. Liczba uczniów obecnie 52, liczba
przedszkolaków 42.

5. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Chotowie
z oddziałem
przedszkolnym

Szkoła mieści się w parterowym XIX wiecznym dworku w otoczeniu
parku dworskiego. Dworek o niewielkiej powierzchni, z ograniczonymi
możliwościami lokalowymi.

Szkoła prowadzi naukę w 4 oddziałach (są klasy łączone). Nie ma w
roku szkolnym 2016- 2017 klasy pierwszej.

Odział przedszkolny 5 godzinny. Mieszkańcy Chotowa dążą do
przedłużenia czasu pracy oddziału do 9 godzin, ale w budynku nie ma
obecnie miejsca na stworzenie stołówki i kuchni. W przedszkolu pracuje
psycholog, pedagog i logopeda, prowadzona jest nauka języka
angielskiego. Zajęcia WF w budynku realizowane są w niewielkiej sali
gimnastycznej.

Budynek, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków uzyskał nowe
elewacje. Konieczna jest wymiana dachu i pokrycia dachowego.

Wnętrze budynku przeszło duże zmiany w związku z podnoszeniem
standardów w szkole. Obyło się to kosztem zajmowania kolejnych
pomieszczeń na kotłownię i sanitariaty dla dzieci szkolnych i
przedszkolnych.

W związku z liczbą dzieci korzystających ze szkoły oraz sytuacją prawną
(starania spadkobierców o odzyskanie placówki), nie przewiduje się w
budżecie gminy Mokrsko działań wykraczających poza konieczne
bieżące utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym. Liczba
uczniów obecnie 22, liczba przedszkolaków 19.
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Dla wszystkich w/w szkół Gmina Mokrsko stanowi rolę organu prowadzącego.

W ramach działań związanych z realizacją założeń reformy oświatowej, zgodnie z art. 206 ust.5 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe z dniem 1 września 2017 r.
struktura organizacyjna szkół podstawowych w Gminie Mokrsko, poza szkołą w Chotowie obejmować
będzie klasy I - VIII.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie z oddziałem przedszkolnym stanowiła strukturę organizacyją
klas I - VI jeszcze w latach poprzedzających utworzenie gimnazjów, z uwagi na niewystarczjącą bazę
lokalową.

W chwili obecnej, kiedy to tworzona jest nowa sieć szkół, dostosowana do nowego ustroju szkolnego,
wspomniana Szkoła Podstawowa w Chotowie wykazana została w niniejszej uchwale jako ośmioletnia
placówka oświatowa o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - IV, w myśl art. 95 ust. 2 ustawy
Prawo Oświatowe.

Uczniowie klas V- VII, zamieszkujący w Chotowie należeliby do obwodu Zespołu Szkoły i Przedszkola w
Krzyworzece, zgodnie z wolą rodziców tychże uczniów.

W trwającym roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Chotowie liczy 22 uczniów i 18
wychowanków oddziału przedszkolnego.

Infrastruktura budynku daje możliwość realizacji obowiązku szkolnego jedynie dla uczniów klas I- IV, tym
bardziej, iż zapotrzebowanie na miejsce w oddziale przedszkolnym stale rośnie, co z kolei wymagać będzie
w późniejszych latach adaptacji kolejnego pomieszczenia budynku szkoły na cele realizacji wychowania
przedszkolnego.

Na chwilę obecną Gmina Mokrsko jest zagrożona utratą własności dla budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chotowie wskutek aktywnych działań podjętych przez spadkobierców byłych właścicieli
przejętej na rzecz Skarbu Państwa działki Nr 243/2, obręb Chotów, zmierzających do odzyskania zarówno
działki, na której znajduje się szkoła, jak i jej budynku.

Ostatnie postępowanie, które toczyło się w przedmiotowej sprawie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim
zostało wszczęte w dniu 10 lipca 2015 r. na wniosek Pani Ewy Klee-Sanak, która wystąpiła do Wojewody
Łódzkiego o stwierdzenie, że nieruchomość położona we wsi Chotów, w gminie Mokrsko,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 243/2 o pow. 1,83 ha wraz ze znajdującym się na niej
dworem nie podpadała pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu wyzwolenia
Narodowego z dnia 6 września 1944 r. (Dz. U z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.).

Postępowanie powyższe zakończyło się decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 12 sierpnia 2016 r., w
której stwierdzono, że nieruchomość położona we wsi Chotów, w gminie Mokrsko, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka Nr 243/2 o pow. 1,83 ha wraz ze znajdującym się na niej dworem nie podpadała pod
działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września
1944 r. (Dz. U z 1945 r. Nr 3, poz. 13
z późn. zm.).

Od decyzji powyższej Gmina Mokrsko złożyła odwołanie do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju wsi w dniu 2 września 2016 r. Ministerstwo poinformowało, ze odwołanie powyższe zostanie
rozpatrzone w terminie do 30 grudnia 2016 r.

Wyżej opisana sytuacja sprawia, że Gmina Mokrsko nie jest w stanie podjąć jakichkolwiek działań
mających na celu poprawę i rozwój infrastruktury omawianego budynku szkolnego, a także utworzenia w
nim struktury organizacyjnej klas I - VIII.

W przypadku braku możliwości utrzymania ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem
przedszkolnym w Chotowie o strukturze organizavyjnej klas I - IV istnieje bardzo duże ryzyko likwidacji
całej placówki.
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