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Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenki!

W odpowiedzi na interpelację z 24.06.2019 r. Pani Sylwii Słomińskiej, Radnej Rady
Miejskiej w Drezdenku, która wpłynęła do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku
uprzejmie informuję, że rozkład dowozów oraz odwozów uczniów do szkół na terenie Gminy

Drezdenko na rok szkolny 2019/2020 zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. póz. 2245

ze zm.) oraz Uchwałą Nr YI/37/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku
szkolnego z uwzględnieniem art. 39 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe i w związku z tym
gmina zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkół zgodnie z ustalonymi obwodami.

Reasumując powyższe uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr YI/37/2019 Rady
Miejskiej w Drezdenki! z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko,

szkołą właściwą dla dzieci zamieszkałych w miejscowości Zielątkowo jest:
l) Szkoła Podstawowa w Gościmiu - dla uczniów klas I-III,
2) Szkoła Podstawowa w Trzebiczu — dla uczniów klas IV-VIII.
Wyżej wymieniona uchwała, dotycząca stanu od l września 2019 r., nie zmienia sieci

ani granic obwodów szkół przyjętych Uchwałą Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, która obejmuje lata

szkolne 2017/2018-2018-2019.
W związku z tym dzieci zamieszkałe w ZIelątkowie w poprzednich latach szkolnych
również były przypisane do Szkoły Podstawowej w Gośclmiu (klasy I-III) oraz do Szkoły
Podstawowej w Trzeblczu (od klas IV).
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 marca 2017 r., dzieci zamieszkałe w Zielątkowie a uczęszczące do klas gimnazjalnych
kontynuowały naukę w Gimnazjum nr 2 prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w latach szkolnych 2017/2018-2018/2019.

Na podstawie powyższych założeń ustalone były rozkłady jazdy autobusów
w poprzednicha latach szkolnych a dodatkowe kursy odwozu dla uczniów wysiadających na
przystanku Zielątkowo, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 łm. Henryka
Sienkiewicza w Drezdenka zostały ustalone doraźnie po weryfikacji możliwości logistycznych
autobusów szkolnych oraz rozkładów zajęć w szkołach.
Pragnę również oznajmić, że wszystkie kursy do/z miejscowości Zielątkowo do/z
Szkoły Podstawowej nr 3 łm. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku są kursami, które Gmina
Drezdenko zapewnia ponadprogramowo, ponieważ nie są to przejazdy nakazane przepisami
prawa.

Uprzejmie informuję, że plan dowozów i odwozów uczniów do szkół
na terenie Gminy Drezdenko na rok szkolny 2019/2020 ustalany będzie z należytą starannością

w oparciu o Uchwałę Nr W37/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Drezdenko, po przeanalizowaniu posiadanego potencjału
transportowego ł ustalonych rozkładów zajęć w szkołach.
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