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I. Co należy zrobić? 
 
W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności planu 

sieci publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) organ 

prowadzący szkołę powinien przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie,  

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, wniosek wraz z właściwą dokumentacją lub 

złożyć ją osobiście w Kancelarii Głównej (pok. 107) lub przesłać do właściwej 

miejscowo delegatury Kuratorium Oświaty. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie 

nadzorujące szkoły lub właściwa miejscowo delegatura Kuratorium Oświaty. 

 

II. Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2 i 5a- 7a ustawy – Prawo 

oświatowe wraz z uzasadnieniem. 

 

 

2. Projekt uchwały o zmianach w planie sieci szkół z określeniem granic obwodów 

oraz zasięgów terytorialnych (obwodów) zawierających nazwy miejscowości,  

a w miastach nazwy ulic lub ich części z załączoną mapką obwodów (zgodnie  

z art. 39 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe), oraz podporządkowane jej 

organizacyjnie szkoły filialne - wraz z uzasadnieniem. 

 

W projekcie uchwały należy wskazać adres siedzib szkół, oraz adresy innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą 

organizacyjna część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może 
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posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły 

podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej 

lub szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą tej szkoły. 

 

 

 

3. Obowiązująca uchwała w sprawie sieci szkół (kopia).  

 

4. Dokumenty potwierdzające, że sieć szkół zostanie zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim  dzieciom  spełnianie obowiązku szkolnego, t. j.: 

 

1) organizację szkoły lub szkół, których dotyczą zmiany, w obwodach których 

zamieszkują dzieci spełniające obowiązek szkolny (zgodnie z art. 39 ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe); należy tu uwzględnić  strukturę organizacyjną 

szkół, liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła, plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy i wynikającą z tego planu 

demografię, przewidywaną liczbę dzieci w szkołach i w poszczególnych 

oddziałach, zmianowość (dotyczy dzieci, których wykazy gmina 

zobowiązana jest przekazywać do szkół rejonowych - art. 41 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe);  

2) oświadczenie gminy o: 

a) zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 

albo zwrocie kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji 

publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez 

dziecko 7 lat - także zwrocie kosztów przejazdu opiekuna dziecka 

środkami komunikacji publicznej wobec dzieci, których droga z domu 

do szkoły w ich obwodzie przekracza odległości wymienione w art. 39 

ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe; 

b) bezpiecznych  dojściach do szkoły; 

 

3) informację o działaniach rady gminy wskazujących na realizację art. 39 

ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku szkół w planie sieci: 

a) o niepełnej strukturze organizacyjnej, 

b) funkcjonujących w  więcej niż jednym budynku; 

 

4) informację (dokumentację), która potwierdzi spełnienie wymagań 

określonych w art. 89 - w przypadku tworzenia i likwidacji innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  
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III. Realizacja 

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega analizie formalnej i merytorycznej. 

Mazowiecki  Kurator  Oświaty w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku  

wraz z wymagana dokumentacją  przedstawia swoje stanowisko jako: 

a) opinię pozytywną,  

b) lub opinię negatywną. 

 

Opinia formułowana jest  w odniesieniu do kryteriów: 

 działania podejmowane przez organ prowadzący są zgodne z art. 39 ust. 1, 

2 i 5a – 7a ustawy – Prawo oświatowe, 

 dostęp do szkoły nie jest utrudniony  i jest bezpieczny. 

 

 

 

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest 

niekompletna, Mazowiecki Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie  

z określeniem terminu dokonania tej czynności. 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty może zarządzić przeprowadzenie wizji lokalnej celem 

ustalenia, czy zostały spełnione  warunki wynikające z art. 39 ust. 1, 2 i 6 ustawy – 

Prawo oświatowe 

IV. Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

 

V. Przysługujące prawa 

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyrażona w trybie art. 89 ustawy   

o samorządzie gminnym podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z powodu niezgodności z prawem na podstawie  

art. 98 ust. 1 przywoływanej wyżej ustawy. 

 

VI. Podstawa prawna 

1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (j. t. Dz.U. z 2018r. poz. 996 

ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 

994 ze zm.). 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

/-/ 

Aurelia Michałowska 

 


