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Projekt  

UCHWAŁA Nr ….. / ….. /21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia …………. 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych. 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 39 ust. 5, 5a i 8  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (Dz.Urz.Woj. 

Kuj.–Pom. z 2019r. poz. 4518, z 2020r. poz. 2298) załącznik zatytułowany „Plan sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

       

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.  

 

      § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie 1 września 2021r. 

 
 

Sporządziła: 

Ewa Pudo  

Sekretarz Gminy 
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Załącznik do uchwały nr …../…./2021 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia ……….... 2021 r. 

 

Plan sieci  

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz granice obwodów  

publicznych szkół podstawowych 

 

LP. Nazwa Szkoły 

Adres siedziby szkoły, 

Adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Granice obwodu 

szkoły 

1. 
Szkoła Podstawowa 

w Grzywnie 

Grzywna 110a, 87-140 Chełmża Brąchnówko, Browina,  

Grzywna, Kuczwały, 

Mirakowo – część wsi 

zgodnie z załącznikiem 

graficznym, Sławkowo, 

Strużal 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. ks. Leona Poeplau 

w Kończewicach 

Adres siedziby szkoły: 

Kończewice 12a, 87-140 Chełmża 

 

Adres innej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych: 

Głuchowo 3a, 87-140 Chełmża 

Bielczyny, Bogusławki, 

Głuchowo, Kończewice, 

Nawra, Windak, 

Parowa Falęcka 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Władysława 

Broniewskiego 

w Zelgnie 

Adres siedziby szkoły: 

Zelgno 12,  87-140 Chełmża 

 

Adres innej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych: 

Pluskowęsy 71a, 87-140 Chełmża 

Drzonówko, Dziemiony, 

Dźwierzno, Januszewo,  

Grzegorz, Kiełbasin,  

Liznowo,  

Mirakowo – część wsi 

zgodnie z załącznikiem 

graficznym w tym 

Morczyny (kolonia), 

Nowa Chełmża, 

Pluskowęsy, Zalesie,  

Skąpe, Szerokopas, 

Świętosław, Bocień,  

Witkowo, Zajączkowo,  

Zelgno 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr …………………Rady Gminy Chełmża  

z dnia ……………………. 2021 r. 

 

 Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe do 

właściwości rady gminy należy ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic 

obwodów tych szkół. Gmina Chełmża jest gminą wiejską o powierzchni 179 km
2 
 

i zamieszkałą przez ok. 9.800 mieszkańców. 

 Rada Gminy Chełmża uchwałą Nr XVI/108/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. ustaliła sieć 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określiła granice 

obwodów publicznych  szkół podstawowych. Plan sieci został zmieniony uchwałą Nr 

XXVI/168/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.  

 Na terenie Gminy Chełmża, która jest  gminą wiejską o powierzchni 179 km
2 
 

i zamieszkałą przez ok. 9.800 mieszkańców obowiązujący Plan sieci publicznych szkół 

podstawowych, zakłada funkcjonowanie czterech szkół o pełnej strukturze organizacyjnej: 

1) Szkoły Podstawowej w Grzywnie obejmującej obwodem m-ci: Brąchnówko, Browinę, 

Grzywnę, Kuczwały, Mirakowo-część wsi, Strużal; 

2) Szkoły Podstawowej im. ks. L. Poeplau w Kończewicach obejmującej obwodem m-ci: 

Bielczyny, Bogusławki, Głuchowo, Kończewice, Nawrę, Windak i Parowę Falęcką; 

3) Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie obejmującej obwodem m-ci: 

Mirakowo - część wsi , Morczyny ( kolonia)  i Sławkowo; 

4) Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie obejmującej obwodem m-ci: 

Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Januszewo, Grzegorz, Kiełbasin, Liznowo, 

Mirakowo - część wsi, Nową Chełmżę, Pluskowęsy, Zalesie, Skąpe, Szerokopas, 

Świętosław, Bocień, Witkowo, Zajączkowo i Zelgno. 

  

  Wg danych SIO na dzień 30.09.2020 r., w szkołach uczyło się 706 uczniów klas I-

VIII w tym:  

 w Szkole Podstawowej w Grzywnie – 145 uczniów, 

 w Szkole Podstawowej im.ks. L. Poeplau w Kończewicach – 202 uczniów, 

 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie – 105 uczniów  , 

 w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie – 254 uczniów. 

 

Gmina Chełmża posiada bazę szkolną, która dostosowana była do organizacji systemu 

oświaty obejmującego szkoły podstawowe i gimnazja. Obecnie przestronne budynki po 

zlikwidowanych gimnazjach wykorzystywane są na potrzeby dwóch największych szkół 

podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w Kończewicach, która funkcjonuje w dwóch 

budynkach położonych w Kończewicach i Głuchowie (obiekt pogimnazjalny) oraz Szkoły 

Podstawowej w Zelgnie, która poza głównym budynkiem w Zelgnie dysponuje również 

budynkiem w Pluskowęsach (obiekt pogimnazjalny).   

 Poniższy mapa przedstawia plan sieci oświatowej w Gminie Chełmża  wprowadzony 

uchwałą Nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
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sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia 

granic obwodów tych szkół i zmieniony uchwałą Nr XXVI/168/20 Rady Gminy Chełmża z 

dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych.  

 

Rysunek 1  

 
 

 

PROPONOWANE ZMIANY GRANIC OBWODÓW SZKÓŁ ORAZ 

ROZMIESZCZENIA UCZNIÓW: 

 

Projekt uchwały zakłada zmianę dotychczasowych obwodów Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie oraz Szkoły Podstawowej w Zelgnie w związku z uchwałą nr … Rady Gminy 

Chełmża z dnia ………… w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w 

Sławkowie polegającą na: 

 włączeniu do obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie części wsi Mirakowo (obecnie 

przynależnej do obwodu Szkoły Podstawowej w Sławkowie) wraz z kolonią Morczyny, 

 włączeniu do obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie wsi Sławkowo. 

 

 W uzasadnieniu uchwały w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej im. M. 

Kopernika  

w Sławkowie prognozuje się, że w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej  

w Sławkowie w przedziale klas I-VIII uczęszczałoby 95, a łączna liczba oddziałów I-VIII 

wyniosłaby 8.  
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 Planowana zmiana zakłada, że spośród 95 uczniów z klas I-VIII z obwodu Szkoły 

Podstawowej w Sławkowie 45 uczniów będzie uczęszczało do Szkoły Podstawowej 

w Grzywnie, a 50 z nich  do Szkoły Podstawowej w Zelgnie.  

 

Szkoły Podstawowej w Grzywnie  po zmianie obwodów 

 W wyniku zwiększenia obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie w roku szkolnym 

2021/2022 wystąpią następujące zmiany:   

- liczebność uczniów w oddziałach I-VIII  zwiększy się z planowanych 152 do 197,  

- liczba oddziałów wzrośnie z 9 do 11,  

- średnia liczba uczniów w oddziale wzrośnie z 16,9 do 17,9 uczniów.  

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat prognozowanej liczebności oddziałów. 

 

Szkoła podstawowa w Grzywnie – rok szkolny 2021/2022 

Tabela 1 

Klasa I ** II III IV V VI VII VIII 
Razem 

Liczba uczniów 26 29 23 27  29  12  15 36  197 

Liczba oddziałów 2 2 1 1 1 1 1 2 11 
**prognozowaną l. uczniów w kl. I ustalono na podstawie l. uczniów oddziału „0” pomniejszoną  

o 5-latków . 

 

Baza lokalowa Szkoły Podstawowej w Sławkowie w pełni zabezpiecza potrzeby szkoły  

z uwzględnieniem zwiększonej ilości uczniów  wynikającej ze zmiany obwodu  w związku z 

likwidacją Szkoły Podstawowej w Sławkowie.  

 

Szkoły Podstawowej w Zelgnie po zmianie obwodów 

 W wyniku zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie w roku szkolnym 

2021/2022 wystąpią następujące zmiany:   

- liczebność uczniów w oddziałach I-VIII  zwiększy się z planowanych 237 do 287,  

- liczba oddziałów wzrośnie z 12 do 14,  

- średnia liczba uczniów w oddziale zwiększy się z 19,8 do 20,5 uczniów.  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje o prognozowanej  liczebności 

oddziałów. 

 

Szkoła Podstawowa w Zelgnie – rok szkolny 2021/2022 

Tabela 2 

Klasa I ** II III IV V VI VII VIII 
Razem 

Liczba uczniów 21  30  45  45  30  18  58  40 287 

Liczba oddziałów 1 2 2 2 2 1 2 2 14 
**prognozowaną l. uczniów w kl. I ustalono na podstawie l. uczniów oddziału”0” pomniejszoną  

o 5-latków  

 

Baza lokalowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie w pełni zabezpiecza potrzeby szkoły z 

uwzględnieniem zwiększonej ilości uczniów  wynikającej ze zmiany obwodu szkoły w 

związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Sławkowie.  



DRUK NR 2 

 

 Analiza stanu ilości uczniów w poszczególnych szkołach wg. stanu na maj 2021 r. (po 

dokonaniu rekrutacja do klas pierwszych) potwierdzała trafność przygotowanych prognoz. 

Odchylenie od zakładanego wyniku wynosiło dla poszczególnych jednostek zaledwie od 

0,4% do 2,3%.   

 

 Poniższa mapa przedstawia sieć oświatową na terenie Gminy Chełmża proponowaną 

do przyjęcia w omawianym projekcie uchwały. 

  

Rysunek 2  

 
 

Dowozy uczniów po zmianie obwodów 

W gminie działa od lat dobrze zorganizowana sieć dowozów uczniów oparta o własny 

transport, co pozwala twierdzić, że uczniowie zamieszkujący w miejscowościach, których 

dotyczy zmiana obwodu  będą równie sprawnie dowiezieni do Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie oraz Szkoły Podstawowej w Zelgnie.  

W przypadku projektowanej zmiany obwodów Szkoły Podstawowej w Grzywnie oraz 

Szkoły Podstawowej w Zelgnie  spośród 95 uczniów klas I-VIII zlikwidowanej Szkoły 

Podstawowej w Sławkowie obowiązkowym dowozem do nowych szkół obwodowych będzie 

objętych 82 uczniów (w tym: 51 uczniów klas I-VIII zamieszkałych w obwodzie szkoły, 31 

uczniów klas III-VIII kontynuujących naukę w SP w Sławkowie w ramach praw nabytych). 

Pozostali uczniowie w liczbie 13 mogą korzystać z funkcjonującego dojazdu do swoich szkół 

obwodowych.  

 

 Szacowany czas przewozu uczniów zamieszkałych w  miejscowościach, dla których 

szkołą obwodową będzie Szkoła Podstawowa w Grzywnie, przedstawia się następująco: 
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Tabela 3 

Msc zam. Liczba 

uczniów 

oddziały Odległość i czas 

przejazdu do SP w 

Sławkowie 

Odległość i czas 

przejazdu do SP w 

Grzywnie 

Wydłużenie lub 

skrócenia czasu 

przejazdu oraz trasy 

km Min. km min  

Sławkowo 16 I-VIII 0 0 7  10  Wydłużenie o 10 min.  

(7 km) 

Kuczwały 11* III-VIII 6,7  8,5  6,2  8,3  Skrócenie o 0,3 min  

(0,5 km) 

Mirakowo 13* III-VIII 3,4  5  9  11,5  Wydłużenie o 6,5 min 

(5,6 km) 

*uczniowie kontynuujący naukę w SP w Sławkowie w ramach praw nabytych. 

 

 Czas przejazdu uczniów zamieszkałych w  miejscowościach przynależnych do 

obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie, będzie różny w zależności od etapu edukacyjnego 

uczniów. Z uwagi na to, że szkoła dysponuje dwoma budynkami uczniowie oddziałów I-III 

będą dojeżdżać do budynku szkolnego w Zelgnie, a uczniowie oddziałów IV-VIII do budynku 

w Pluskowęsach.  

 

Tabela 14 

Msc zam. Liczba 

uczniów 

klasy Odległość i czas 

przejazdu do SP 

w Sławkowie 

Odległość i czas 

przejazdu do SP w 

Zelgnie/Pluskowęsach 

Wydłużenie lub 

skrócenia czasu 

przejazdu oraz trasy 

km Min. km min  

Mirakowo 7 I-III 2,9 3,5 7,2  8,6  Wydłużenie o 5,1 min.  

(4,3 km) 

 

 

Mirakowo 14 IV-VIII 2,9 3,5 3,6 5,5 Wydłużenie o 2 min.  

(0,8  km) 

Morczyny 5 I-III 1 1 10,6 12,1 Wydłużenie o 11,1 min. 

(9,6 km) 

Morczyny 9 IV-VIII 1 1 7 9 Wydłużenie o 8 min.  

(6 km) 

Mirakowo -

kol. Grodno 

1* IV 11,8 13 2,2 3 Skrócenie o 10 min.  

(9,6 km) 

Kiełbasin 1* III 14,4 16 8,5 10 Skrócenie o 6 min.  

(5,9 km) 

Kiełbasin 5* IV-VIII 14,4 16 4,8 6,0 Skrócenie o 10 min.  

(9,6 km) 

 *uczniowie kontynuujący naukę w SP w Sławkowie w ramach praw nabytych. 
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Podsumowując kwestie dowozów należy stwierdzić, że spośród  82 uczniów klas I-

VIII objętych dowozem do nowej szkoły obwodowej, czas dowozu dla grupy 18 uczniów 

ulegnie skróceniu max. o 10 min (9,6 km). Natomiast w przypadku 64 uczniów czas 

przejazdu ulegnie wydłużeniu max. o 11 min.  Należy zwrócić uwagę, że maksymalny czas 

przejazdu uczniów szacuje się na 12,1 min i jest on znacznie krótszy niż w innych rejonach 

gminy.  

 


