
Uchwała Nr 329/XLYII|22
Rady Miejskiei w Chorzelach
z dnia 22 kwietnia2022roku

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Chorzele od dnia 01 września2O2żr.

Na podstawię art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. tJ z 2022 r, poz. 559) oraz art, 39 ust. 5, 5a, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r, Prawo oświatowe (tj. Dz. tJ. z żOżlr.poz. 1082 z póżn. zm.), po pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w
Chorzelach uchwala co następuje:

§l.
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych ptzez Gminę

Chorzele, a takżę granice obwodow publicznych szkół podstawowych prowadzonych przęz
Gminę Chorzele od dnia 01 września żOż2r. Pian stanowt załącznik nr 1 i 2 do niniejszej

uchwały,

§2.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poptzez umieszczenie na tablicach
informacyjnych publicznych szkoł podstawowych, o ktorych mowa w § 1, na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelaclr, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330

Chorzele, a takżę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chorzele
(wwrł,.cliorzcle, bip.< ll,g.I l)

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowt Miasta i Gminy Chorzęle.

§4.

Traci moc Uchwała Nr 77lXl/1c) Rady Miejskiej w Chorzelaclr z dnia 30 lipca 20l9 roku w
sprawie ustalęnia sieci publicznych szkoł podstawowych prowadzonychprzez Gminę Chorzelę
na okres od dnia l września 2al9r.

§5.

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

Woj ewódźwa Mazowieckiego,
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art, 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada gminy ustala

plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a takżę określa granice

obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę naobszarze

gminy. W uchwale w sprawie sieci szkół wskazuje się adresy siedzib szkół, funkcjonujących na terenie

gminy, oraz adresy innych lokalizac.|i prowadzenia zalęć dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych.

Rada gminy, podejmując uchwałę o sieci szkół podstawowych oraz określając obwody każdej

ze szkoł winna dązyó do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej

orazszkołamifunkcjonującymiw jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji, Sieó publicznych szkół

podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wsrystkim dzięciom spełnianie

obowiązku szkolnego.

*Sry$ffiffifr.r
dr llichał wśnicki



zalacznik nr 1

do uchwah Nr 329/XLVII/22 Radv Mieiskiei w Chorzelach
z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia sieci publicznvch szkół podstawowvch

prowadzonvch przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2022r

Plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawovyych prowadzonych
pyzez Gminę Chorzele

od dnia 01 września2022r.

Lp. Nazwa
szkoły

Adres siedziby
szkoły

Granice obwodów szkół od dnia 1 września
2022 r.
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Duczymin 15

06-330 Chorzelę

- ocl strony północnej - osią jest granica z Gminą
Wielbark i Janowo na odcinku od miejscowości
Wasiły-Zygny do drogi relacji Jarzynny Kierz -

.}anowo

- od strony wschodniej - osią są granice z
sołectwami: Niskie Wielkie i Bogdany Więlkie

- od strony południowej - osią jest granica z
s ołe ctwem Kwi atkowo i miej scow ością Czarzaste
Małę oraz granica z Gminą Krzynowłoga Mała na
odcinku od miejscowości Czarzaste Małę do granicy z
Gminą Dzierzgowo.
- od strony zachodniej - osią jest granica z Gminą
Dzierzgowo na odcinku od granicy z Gminą
I(rzynowłoga Mała do Leśnictwa Lipowiec i drogi
relacji Jarzynny Kierz - Janowo;
Do obwodu należą miejscowości: Liwki, Dąbrówka
Ostrowska, Nowa Wieś, W asiły -Zy gny, Bugzy
P lo skie, Bugzy-Jarki, Bugzy- Swięchy, Stara Wieś,
D zierzęga-Nadbory, Duczymin, Zdziw ój Stary,
Z clziw ó 1 Nowy, Jedlinka, Wo lka Zdziw ójska w raz z
p rzvs iółkam i : Jarzynny Kierz,Rapaty -Górki, Rapaty-
Srtlirrry, Rapaty-Żachy, Czarzaste Więlkie , Czarzaste
N'tałe, Bobry, Annowo, Opiłki Płoskie.
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Zaręby 41

06-3j3 Zaręby

- od strony północnej - osią jest granica z Gminą
Wielbark na odciŃu od miejscowości Scięciel do

mi ej scowości Kwiatkowo

- od strony wschodniej - osią jest granica sołectwa
Krukowo,

- od strony południowej - osią jest pas łąk Szeroka
tsiel od miejscowości Krukowo do miejscowości
Prr-rskołęka oraz granica z sołectwami Raszujka i Budki



- od strony zachodniej - osią jest granica z Gminą
Więlbark, granica Sołectwa Opaleniec i granica miasta
C]horzele

Drl obwodu należą miejscowościz Zaręby, Mącice,
Scięciel, Kwiatkowo, Łaz, wraz z prrysiółkiem
stlsnówek
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Krzynowłoga Wielka
18

06-330 Chorzele

- od strony północnej - osią są granice sołectw: Liwki,
Bogdany Wielkie, Rembielin, Brzeski-Kołaki i
I't,zysowy oraz granica miasta chorzele

- od strony wschodniej - osią jest las iglasty i granica
z Cilniną Jednorożec na odcinku od miejscowości
Przysowy do granicy z Gminą KrzynowłogaMała,

- od strony południowej - osią jest granica z Gminą
Krzynowłoga Mała na odciŃu od granicy z Gminą
.l cd 1-1orożec do miej scowości Gadomiec-Miłocięta

- ocl strony zachodniej - osią jest granica z Gminą
Kl,z_y,nowłoga Mała na odcinku od miejscowości
G aclclmiec-Miłocięta do miej scowości Czarzastę Małe
Do obwodu na|eżą miejscowości: Gadomiec-
Milocięta, Dąbrowa, Kwiatkowo, Krzynowłoga
Wielka, Lipowiec, Czaplice Wielkie, Czaplice-
}"ltrnrany, Czaplice-Piłaty, Ł*y, Rycice wraz z
przl,siółkami: Gadomiec-Clvzczany, Gadomiec-
Peronie, Aleksandrowo
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Krukowo 87
06-333 Zaręby

- od strony północnej - osią jest granica z Gminą
czarnia na odcinku od sołectwa krukowo do sołectwa
Nowa Wieś Zarębska
- od strony wschodniej - osią jest granica z Gminą
Czarnia na odcinku od sołectwa Nowa Wieś Zarębska
dcl sołectwa Wierzchowizna oraz granica z Gminą
ilaranowo na odcinku od sołęctwa wierzchowizna do
solectwa Rzodkiewnica
- ocl strony południowej - osią jest granica z Gminą
.Icclllorozec na odcinku od sołectwa Rawki do sołectwa
I)oścień Wieś

- tld strony zachodniej - osią jest granica Sołectw
Z.aręby i Poścień Więś.

D o o bwodu na|eżą miej scowości: Krukowo, B induga,
Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Skuze, Wierzchowizna,
Rzodkiewnica

5.

ź ,v;

§ * §}ut F.=
=5 3 tr

Fł§:i9
9^

A, t(

Pościęń Wieś 47
06-330 Chorzele

- od strony północnej - osią jest granica sołectwa Łaz,
Z,aręby i Krukowo

- ocl strony wschodniej - osią jest granica z Gminą
.lelclrrorożec na odcinku od sołectwa Rzodkiewnica do
S ołectwa ŻelaznaRządowa (gm. Jedno rożec),



- od strony południowej - osią jest granica z Gminą
Jednorozęc na odcinkrr od Sołectw a Żęlazna Rządowa
(gm, Jednorożec) do Sołectwa Raszujka,

- od strony zachodniej - osią jest granica sołectwa Łaz
i sołectwa Budki

Do obwodu należą miejscowości: Poścień-Wieś,
Poścień-Zamion, Pruskołęka, Raszujka
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ul. Szkolna 4b
06-330 Chorzele

- od strony północnej - osią jest granica z Gminą
Wielbark na odcinku od sołectwa WasiĘ-Zygny do
sołectwa Mącice
- od strony wschodniej - osią jest granica sołectw
Mącice, ŁaziRaszujka
- od strony południowej - osią jest granica sołectw
Lipowiec, Krzynowłoga Wielka, Rycice, granica z
Gminą Jednorozec,

- od strony zachodniej - osią są granice sołectw
Kwiatkowo, Dąbrówka Ostrowska i Nowa Wieś.

Do obwodu na|eĘ Miasto Chorzele oraz
miejscowości: Budki, Opaleniec, Rembielin, Brzeski-
Kołaki, Prrysowy Niskie Wielkie, Bagienice,
Bogdany Więlkie, wraz z przysiółkami Grąd Rycicki,
Zas.atv-Przatalina i Bosdanv Małe



Gmina wielbark

Miasto i Gmina Chorzele

Gmina Janowo

Gńina
,zierzgowo
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Leg*nda

Załącznlkrc2
do UcbwałyNr 329 IXLV lll 22
Rady Mieiskiej w Chorzeiach

w Duczyminie

r pub|iczna szkoła podstawowa

w Krzynowłodze Wielkiej

n pub|iczna szkc*a pod tawowa
w krukowie

r pub|iczną szkoła podstawowa

-ĘŃffi.mą
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