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Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 870), zawiadamiam, że złożona przez Państwa w dniu 7 września 2020 r. petycja
(uzupełniona w dniu 29.09.2020 r.) w sprawie związanej z dowożeniem dzieci do szkoły została
załatwiona negatywnie.
Uzasadnienie
Rodzicom (opiekunom dzieci) na mocy art. 32 Konstytucji RP, w związku z art. 36 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać ich dziecko i jest to konstatacja
gwarantująca równość podmiotów

wobec prawa.

Inna interpretacja zapisów

prawa

prowadziłoby do nierównego traktowania ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości wyboru szkoły. W tym temacie wypowiedział
się Sąd Administracyjny w Rzeszowie, publikując stanowisko w wyroku z 25 sierpnia 2015 r.,
(sygn. akt I SA/Rz 699/15).
Art. 36 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że w kompetencji dyrektora szkoły leży
decyzja o przyjęciu dziecka spoza obwodu do danej szkoły i obowiązku poinformowania szkoły
obwodowej o dokonaniu takiego przyjęcia dziecka.
Na podstawie zapisów ustawy Prawo oświatowe określono obowiązki gminy w zakresie
organizacji bezpłatnego dowozu dzieci do szkół. Art. 39 ustawy wskazuje, iż sieć publicznych
szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim
dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2:
Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza
odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dziecka.
Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę,
podstawowych,

z

wyjątkiem

a także określa granice obwodów
specjalnych,

mających

siedzibę

publicznych

na

obszarze

szkół
gminy,

z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami.
Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Podsumowując powyższe zawiadamiam, że organ wykonawczy gminy, na kanwie powołanych
przepisów, mając na uwadze równość wszystkich wobec prawa, załatwił petycje w sposób
negatywny.

W iS T J 1

Tadeusz Tokarew icz

Otrzymują:
1. Małgorzata Normantowicz-Horczak jako podmiot wnoszący petycję,
2. a/a

