
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr LII/472/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 
w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej                                

w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.
1
) oraz art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.
2
) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Planuje się zmianę Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r., w ten sposób, że otrzyma on nowe brzmienie 

– jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2.  Planuje się zmianę Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady 

Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r., w ten sposób, że otrzyma on nowe brzmienie 

jak w  Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Niniejsza Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karczewie,                         

ul. Warszawska 28, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§   4.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 

2018 r., poz. 130 
2 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 949 i 2203 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie podjęła 

uchwałę Nr  LII/472/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, które informowało o planach weryfikacji obwodów 

szkół i powiększenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 określono szczegółowo 

zmienione sieci szkół a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, które mają 

ulec zmianie i przygotowano Uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie projektu 

zmiany w/w uchwały, która w sposób wyczerpujący, zgodny z potrzebami mieszkańców 

powinna zabezpieczyć możliwość realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów na terenie 

Gminy Karczew.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 obecnie mieści 584 uczniów.  Żaden z roczników nie kończy 

procesu edukacyjnego w bieżącym roku szkolnym, w związku z reformą oraz 

wprowadzeniem siódmej i ósmej klasy, będzie natomiast prowadzona rekrutacja do klas I. 

Tak więc ogólna liczba uczniów zostanie zwiększona.   

Szkoła Podstawowa Nr 1, która powstała z przekształcenia Gimnazjum w Karczewie, 

została dostosowana, do nowego ustroju szkolnego i obecnie mieści 330 uczniów. W roku 

bieżącym 99 uczniów (dawnego gimnazjum, które gromadziło uczniów z Gminy Karczew) 

kończy szkołę. Zatem pozostanie grupa 231 uczniów. Szkoła jest gotowa do przyjęcia kilku 

klas pierwszych. 

Pozostawienie obecnych obwodów szkół podstawowych  bez zmian spowodowałoby jeszcze 

większą różnicę w liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – na ten fakt wskazuje 

analiza danych z ewidencji ludności  w zakresie liczby dzieci  (w obwodach szkół) z rocznika 

2011.  

Budynki obu szkół są dosyć okazałe i porównywalne wielkością. Z danych ewidencji 

ludności wynika, że Miasto Karczew ma do przyjęcia  co najmniej 112 uczniów do klas 

pierwszych. Nie posiadamy wyczerpujących informacji odnośnie uczniów zamieszkujących 

na terenie miasta i nieposiadających zameldowania. Z wywiadu środowiskowego wynika, że 

takie dzieci również zostaną zgłoszone przez rodziców do szkół, celem przyjęcia do klas I.  

Zaproponowane w projekcie zmiany uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy 

demograficznej mieszkańców i zapotrzebowania uczniów na szkołę podstawową. Zmiana 

obwodów szkół jest konieczna ze względu na zapewnienie uczniom większego komfortu 

pobytu na terenie szkół, danie możliwości kontynuacji zatrudnienia nauczycielom.  

Dostęp uczniów z ulic osiedla „Warszawska”, które należą do nowego obwodu Szkoły 

Podstawowej Nr 1  jest bezproblemowy i bezpieczny, nie wymaga przechodzenia przez 

ruchliwe ulice. Rozmieszczenie uczniów w dwóch placówkach z pewnością wpłynie 

pozytywnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i umożliwi wyższy poziom 

nadzoru dyrektorowi szkoły.  

Wszyscy uczniowie obu placówek będą mieli zapewnione miejsce w szkołach.  

Dostęp do obu szkół jest bezpieczny, również dla uczniów niepełnosprawnych. 

Bezpłatny dowóz uczniów wraz z opieką w czasie przewozu będzie zorganizowany ze 

wsi Janów do Szkoły Podstawowej Nr 1. Dla pozostałych uczniów nie ma potrzeby 

organizacji dowozu.  

W związku z powyższymi okolicznościami, zmiana obwodów szkół w sposób 

wskazany w niniejszej uchwale jest uzasadniona. 

 Przewodnicząca Rady 



  Danuta Trzaskowska 
 

 



 

                  ZĄŁACZNIK Nr 1do 

                  UCHWAŁY Nr LII/472/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                  z dnia 27 lutego 2018 r. 
 

Plan sieci  

publicznych szkół podstawowych a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych,  

mających siedzibę na obszarze Gminy Karczew prowadzonych przez Gminę Karczew  

na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

L.p. Nazwa  

i siedziba szkoły  

Zasięg  

terytorialny (obwód) 

Dodatkowe informacje o 

organizacji szkoły: 

a. struktura organizacyjna 

szkoły;  

b. podporządkowane 

organizacyjnie szkoły filialne; 

c. adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych. 

Organ 

prowadzący 

 1. 2. 3. 4. 

Publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód prowadzone przez Gminę Karczew 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Bolesława Prusa w 

Karczewie 

ul. F. Bielińskiego 7  

05-480 Karczew 

1. od strony północnej: od styku granicy gminy Karczew z drogą wojewódzką 

nr 712, dalej wzdłuż ulic w Karczewie: od ul. Wiślanej do ul. Chłopickiego, 

cała ul. Boh. Powst. Listopadowego, cała ul. Prądzyńskiego, następnie cała ul. 

Świderska, następnie dalej wzdłuż ul. Kościelnej do ul Leśnej, następnie 

wzdłuż ul. Leśnej i ul. Wierzbowej do skrzyżowania ul. Wierzbowej z ul. 

Adama Mickiewicza, następnie wzdłuż ul. Adama Mickiewicza do 

skrzyżowania z Armii Krajowej, następnie wzdłuż ul. Armii Krajowej do 

skrzyżowania z ul. Czerwona Droga, następnie wzdłuż ul. Czerwona Droga 

do styku granic gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi Dąbrówka; 

2. od strony wschodniej: od styku granicy gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi 

Dąbrówka, dalej wzdłuż drogi przez kompleks leśny „Uroczysko” do wsi Janów, 

następnie wzdłuż granic sołectw Janów – Otwock Mały; 

3. od strony południowej: Janów - Otwock Mały, granicą miasta Karczewa z 

Otwockiem Małym z włączeniem ul. Częstochowskiej dojazdowej do 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

obwodnicy, granicą Karczew - Nadbrzeż na odcinku od punktu styku granic 

do punktu styku granic Karczew - Nadbrzeż z rzeką Wisłą; 

4. od strony zachodniej: wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od punktu styku granic 

Karczew - Nadbrzeż z rzeką Wisłą do punktu styku granicy gminy Karczew z 

drogą wojewódzką nr 712.  

Do obwodu szkoły należą ulice: 

ul. Akacjowa, Aleja Jana Pawła II (w granicach miasta Karczewa), ul. Armii 

Krajowej, ul. Bednarska, ul. Brzozowa, ul. Franciszka Bielińskiego, ul. Boh. 

Powstania Styczniowego, ul. Ciepłownicza, ul. Czerwona Droga, ul. 

Częstochowska, ul. Gołębia nr 1 – 29A oraz nr 2 – 32 (na odcinku od 

skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Kościelną do skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. 

Leśną i ul. Wierzbowa), ul. Górna, ul. Jagodne, ul. Karczówek, ul. Kościelna, 

ul. Kościuszki, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. 

Łąkowa, ul. Ireny Maciejewskiej, ul. Adama Mickiewicza nr 1 – 25A oraz nr 

2 – 28 (na odcinku od skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Stare 

Miasto do skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Dojazd), ul. 

Ochotników, ul. Ogrodowa, ul. Piaski, ul. Podlaska, ul. Przechodnia, ul. 

Przemysłowa, ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Spokojna, ul. Stare Miasto, ul. 

Ślepa, ul. Świderska, ul. Torfy, ul. Romualda Traugutta, ul. Ludwika i Jana 

Trzaskowskich, ul. Warszawska, ul. Widok, ul. Wierzbowa,  ul. Jakuba 

Winczakiewicza, ul. Wschodnia, ul. Wiślana, ul. Ks. Władysława 

Żaboklickiego, wieś Janów, wieś Otwock Mały ul. Częstochowska, ul. Boh. 

Powstania Listopadowego, ul. Gen. Józefa Chłopickiego, ul. Joachima 

Lelewela, ul. Maurycego Mochnackiego, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. 

Juliusza Ordona, ul. Podchorążych, ul. Ignacego Prądzyńskiego, ul. 

Redutowa, ul. Piotra Wysockiego 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2   

im. Bohaterów Westerplatte 

w Karczewie 

ul. Otwocka 13  

05-480 Karczew 

1.  od strony północnej: granicą gmin Karczew - Otwock na odcinku od punktu 

styku, granic gmin Karczew - Otwock z rzeką Wisłą, dalej od punktu styku 

granicą Otwocka z ul. A. Mickiewicza, następnie granicą Karczew - 

Celestynów do punktu styku granic gminy Karczew - Celestynów z granicą 

wsi Pogorzel Warszawska i Stara Wieś; 

2. od strony wschodniej: granicą gmin Karczew - Celestynów na odcinku od 

punku styku granic gmin Karczew - Celestynów z granicą wsi Pogorzel 

Warszawska i Stara Wieś do punktu styku granicy  gmin Karczew – Celestynów z 

granicą wsi Dąbrówka  

3.  od strony południowej: od styku granic gmin Karczew – Celestynów z 

granicą wsi Dąbrówka wzdłuż ul. Czerwona Droga, następnie od 

skrzyżowania ul. Czerwona Droga z ul. Armii Krajowej wzdłuż ul. Armii 

Krajowej do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza, następnie wzdłuż ul. 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wierzbową, następnie wzdłuż ul. 

Wierzbowej i ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Kościelną, dale wzdłuż ul. 

Kościelnej, następnie wzdłuż ul. Świderskiej, następnie ul. Ignacego 

Prądzyńskiego, cała ul. Boh. Powstania Listopadowego, dalej ul. Gen. Józefa 

Chłopickiego do ul. Wiślanej, następnie ul. Wiślaną do styku granicy gminy 

Karczew z drogą wojewódzka nr 712; 

4. od strony zachodniej: od punktu styku gminy Karczew z drogą wojewódzką 

nr 712, dalej wzdłuż  rzeki Wisły do punktu styku granic gmin Karczew - 

Otwock i rzeką Wisłą. 

Do obwodu szkoły należą ulice: 

ul. Generała Andersa, ul. Anielin, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. 

Generała Józefa Bema, ul. Generała Stanisława Maczka, ul. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Ks. Stanisława Brzóski, ul. Mikołaja Kopernika, ul. 

Fryderyka Chopina, ul. Dojazd, ul. Gołębia nr 31 – 43 oraz nr 34 – 42 (na 

odcinku od skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Leśną i ul. Wierzbową do 

skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Różaną), ul. Gen. Józefa Hallera, ul. 

Zbigniewa Herberta, ul. Hubala, ul.  Jana Kochanowskiego, ul. Kolejkowa, 

ul. Hugona Kołłątaja, ul.  Krakowska, ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, ul. 

Krótka, ul. Jana Krzewniaka, ul. Jana Matejki, ul. Adama Mickiewicza nr 27 

– 77 oraz nr 30 – 36 (na odcinku od skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z 

ul. Dojazd do skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Generała Józefa 

Bema), ul. Czesława Miłosza, ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka, ul. 

Stanisława Moniuszki, ul. Otwocka, ul. Partyzantów, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Bolesława Prusa, ul. Mikołaja 

Reja, ul. Generała St. Grota Roweckiego, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza, ul. 

Henryka Sienkiewicza, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marii 

Skłodowskiej, ul. Słoneczna, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Sosnowa, ul. 

Leopolda Staffa, ul. Stolarska, ul. Henryka Sucharskiego, ul. Ślusarska, ul. 

Wąska, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 

ul. Zakątek, ul. Zakolejkowa, ul. Zatylna, ul. Zaułek, ul. Złotnicza, ul. Stefana 

Żeromskiego. 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Otwocku 

Wielkim 

ul. Zamkowa 4  

Otwock Wielki  

05-480 Karczew  

1. od strony północnej: osią granicy administracyjnej miasta Karczewa i 

sołectwa Nadbrzeż do skrzyżowania osi administracyjnych sołectw: Otwock 

Mały, Wygoda, Janów 

2. od strony wschodniej: osią granicy administracyjnej sołectw: Wygoda – 

Janów na odcinku od skrzyżowania osi granic administracyjnych sołectw: 

Otwock Mały, Wygoda, Brzezinka do skrzyżowania osi granic 

administracyjnych sołectw: Wygoda, Janów, Ostrówiec 

3. od strony południowej: osią granic administracyjnych sołectw: Wygoda – 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

Ostrówiec, Otwock Wielki – Ostrówiec na odcinku od skrzyżowania osi 

granic administracyjnych sołectw: Wygoda, Ostrówiec, Brzezinka do 

skrzyżowania osi granic administracyjnych sołectw: Otwock Wielki, 

Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Władysławów 

4. od strony zachodniej: osią granic administracyjnych sołectw: Otwock 

Wielki, Kępa Nadbrzeska do skrzyżowania osi granic administracyjnych 

miasta Karczewa. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim należą 

miejscowości: Otwock Wielki, Otwock Mały bez ul. Częstochowskiej, 

Wygoda, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż. 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim nie naruszają 

granic obwodu Gminy Karczew. 

4. Szkoła Podstawowa im. 

Batalionów Chłopskich w 

Glinkach 

Glinki 50  

05-480 Karczew 

1. od strony północnej: osią granicy sołectw Kępa Nadbrzeska - 

Władysławów na odcinku od skrzyżowania osi Wisły z osią granicy 

administracyjnej sołectw Kępa Nadbrzeska, Władysławów do skrzyżowania 

osi granic administracyjnych sołectw Kępa Nadbrzeska - Władysławów - 

Ostrówiec 

2. od strony wschodniej: osią granic administracyjnych sołectw 

Władysławów - Ostrówiec, Glinki - Ostrówiec, Glinki - Piotrowice, Ostrówek 

- Piotrowice, Piotrowice - Kosumce, Kosumce – Dziecinów (gm. Sobienie 

Jeziory w woj. siedleckim) na odcinku od skrzyżowania osi granic 

administracyjnych sołectw Kępa Nadbrzeska - Władysławów - Ostrówiec do 

skrzyżowania osi granicy administracyjnej gmin Karczew - Sobienie Jeziory z 

osią Wisły. 

3. od strony południowo - zachodniej i zachodniej: osią Wisły na odcinku 

od skrzyżowania osi administracyjnej gmin Karczew - Sobiebie Jeziory z osią 

rzeki Wisły do skrzyżowania osi rzeki Wisły z osią granicy administracyjnej 

sołectw Kępa Nadbrzeska - Władysławów. 

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Glinki , Władysławów , Ostrówek , 

Kosumce. 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 

5. Szkoła Podstawowa im. 

Jerzego Kukuczki w 

Sobiekursku 

Sobiekursk 36  

05-480 Karczew 

1. od strony północnej: osią drogi leśnej z Janowa do "UROCZYSKA" na 

odcinku od skrzyżowania osi dróg Uroczyska - Wygoda i Brzezinka - Otwock 

Mały, do skrzyżowania z osią granicy administracyjnej gmin Karczew - 

Celestynów 

2. od strony wschodniej: osią granicy administracyjnej gmin Karczew - 

Celestynów od skrzyżowania osi drogi Uroczyska - Wygoda z osią granicy 

administracyjnej gmin Karczew - Celestynów, do skrzyżowania osi granic 

administracyjnych gmin Karczew - Celestynów - Sobienie Jeziory 

3. od strony południowej: osią granicy administracyjnej sołectw Piotrowice 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

 
 

Przewodnicząca Rady 

       Danuta Trzaskowska 
 

 

- Kosumce na odcinku od skrzyżowania osi granicy administracyjnej gmin 

Karczew - Celestynów - Sobienie Jeziory, do skrzyżowania osi granic 

administracyjnych sołectw Piotrowice - Ostrówek - Glinki 

4. od strony zachodniej: osią granicy administracyjnej sołectw Piotrowice - 

Glinki, Ostrówiec - Glinki, Ostrówiec - Władysławów, Ostrówiec - Kępa 

Nadbrzeska, Ostrówiec - Otwock Wielki, Ostrówiec – Wygoda Ostrówiec - 

Janów oraz Brzezinka - Janów na odcinku od skrzyżowania granic 

administracyjnych sołectw Piotrowice - Ostrówek - Glinki, do skrzyżowania 

osi dróg Uroczyska - Wygoda i Brzezinka - Otwock Mały 

Do obwodu  Szkoły Podstawowej należą miejscowości: Brzezinka, 

Całowanie, Łukówiec, Ostrówiec, Piotrowice, Sobiekursk. 



 

                    ZĄŁACZNIK Nr 3 do 

                   UCHWAŁY Nr LII/472/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

       z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

 

Plan  

sieci publicznych szkół podstawowych a także granice obwodów publicznych  szkół podstawowych 

mających  siedzibę na obszarze Gminy Karczew prowadzonych przez Gminę Karczew od dnia 1 września 2019 r. 

L.p. Nazwa  

i siedziba szkoły  

Zasięg  

terytorialny (obwód) 

Dodatkowe informacje o 

organizacji szkoły: 

a. struktura organizacyjna 

szkoły;  

b. podporządkowane 

organizacyjnie szkoły 

filialne; 

c. adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

d. klasy dotychczasowych 

publicznych gimnazjów 

dla dorosłych. 

Organ 

prowadzący 

 1. 2. 3. 4. 

Publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód prowadzone przez Gminę Karczew 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Bolesława Prusa w 

Karczewie 

ul. F. Bielińskiego 7  

05-480 Karczew 

1. od strony północnej: od styku granicy gminy Karczew z drogą 

wojewódzką nr 712, dalej wzdłuż ulic w Karczewie: od ul. Wiślanej do ul. 

Chłopickiego, cała ul. Boh. Powst. Listopadowego, cała ul. Prądzyńskiego, 

następnie cała ul. Świderska, następnie dalej wzdłuż ul. Kościelnej do ul 

Leśnej, następnie wzdłuż ul. Leśnej i ul. Wierzbowej do skrzyżowania ul. 

Wierzbowej z ul. Adama Mickiewicza, następnie wzdłuż ul. Adama 

Mickiewicza do skrzyżowania z Armii Krajowej, następnie wzdłuż ul. 

Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Czerwona Droga, następnie wzdłuż 

ul. Czerwona Droga do styku granic gmin Karczew – Celestynów z granicą 

wsi Dąbrówka; 

2. od strony wschodniej: od styku granicy gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

Dąbrówka, dalej wzdłuż drogi przez kompleks leśny „Uroczysko” do wsi Janów, 

następnie wzdłuż granic sołectw Janów – Otwock Mały; 

3. od strony południowej: Janów - Otwock Mały, granicą miasta Karczewa z 

Otwockiem Małym z włączeniem ul. Częstochowskiej dojazdowej do 

obwodnicy, granicą Karczew - Nadbrzeż na odcinku od punktu styku granic 

do punktu styku granic Karczew - Nadbrzeż z rzeką Wisłą; 

4. od strony zachodniej: wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od punktu styku 

granic Karczew - Nadbrzeż z rzeką Wisłą do punktu styku granicy gminy 

Karczew z drogą wojewódzką nr 712.  

Do obwodu szkoły należą ulice: 

ul. Akacjowa, Aleja Jana Pawła II (w granicach miasta Karczewa), ul. Armii 

Krajowej, ul. Bednarska, ul. Brzozowa, ul. Franciszka Bielińskiego, ul. Boh. 

Powstania Styczniowego, ul. Ciepłownicza, ul. Czerwona Droga, ul. 

Częstochowska, ul. Gołębia nr 1 – 29A oraz nr 2 – 32 (na odcinku od 

skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Kościelną do skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. 

Leśną i ul. Wierzbowa), ul. Górna, ul. Jagodne, ul. Karczówek, ul. 

Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Kwiatowa, ul. 

Leśna, ul. Łąkowa, ul. Ireny Maciejewskiej, ul. Adama Mickiewicza nr 1 – 

25A oraz nr 2 – 28 (na odcinku od skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z 

ul. Stare Miasto do skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Dojazd), ul. 

Ochotników, ul. Ogrodowa, ul. Piaski, ul. Podlaska, ul. Przechodnia, ul. 

Przemysłowa, ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Spokojna, ul. Stare Miasto, 

ul. Ślepa, ul. Świderska, ul. Torfy, ul. Romualda Traugutta, ul. Ludwika i 

Jana Trzaskowskich, ul. Warszawska, ul. Widok, ul. Wierzbowa,  ul. Jakuba 

Winczakiewicza, ul. Wschodnia, ul. Wiślana, ul. Ks. Władysława 

Żaboklickiego, wieś Janów, wieś Otwock Mały ul. Częstochowska, ul. Boh. 

Powstania Listopadowego, ul. Gen. Józefa Chłopickiego, ul. Joachima 

Lelewela, ul. Maurycego Mochnackiego, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, 

ul. Juliusza Ordona, ul. Podchorążych, ul. Ignacego Prądzyńskiego, ul. 

Redutowa, ul. Piotra Wysockiego 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2   

im. Bohaterów Westerplatte 

w Karczewie 

ul. Otwocka 13  

05-480 Karczew 

1.  od strony północnej: granicą gmin Karczew - Otwock na odcinku od 

punktu styku, granic gmin Karczew - Otwock z rzeką Wisłą, dalej od punktu 

styku granicą Otwocka z ul. A. Mickiewicza, następnie granicą Karczew - 

Celestynów do punktu styku granic gminy Karczew - Celestynów z granicą 

wsi Pogorzel Warszawska i Stara Wieś; 

2. od strony wschodniej: granicą gmin Karczew - Celestynów na odcinku od 

punku styku granic gmin Karczew - Celestynów z granicą wsi Pogorzel 

Warszawska i Stara Wieś do punktu styku granicy  gmin Karczew – 

Celestynów z granicą wsi Dąbrówka  

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

3.  od strony południowej: od styku granic gmin Karczew – Celestynów z 

granicą wsi Dąbrówka wzdłuż ul. Czerwona Droga, następnie od 

skrzyżowania ul. Czerwona Droga z ul. Armii Krajowej wzdłuż ul. Armii 

Krajowej do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza, następnie wzdłuż ul. 

Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wierzbową, następnie wzdłuż 

ul. Wierzbowej i ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Kościelną, dale wzdłuż ul. 

Kościelnej, następnie wzdłuż ul. Świderskiej, następnie ul. Ignacego 

Prądzyńskiego, cała ul. Boh. Powstania Listopadowego, dalej ul. Gen. 

Józefa Chłopickiego do ul. Wiślanej, następnie ul. Wiślaną do styku granicy 

gminy Karczew z drogą wojewódzka nr 712; 

4. od strony zachodniej: od punktu styku gminy Karczew z drogą 

wojewódzką nr 712, dalej wzdłuż  rzeki Wisły do punktu styku granic gmin 

Karczew - Otwock i rzeką Wisłą. 

Do obwodu szkoły należą ulice: 

ul. Generała Andersa, ul. Anielin, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. 

Generała Józefa Bema, ul. Generała Stanisława Maczka, ul. Bohaterów 

Westerplatte, ul. Ks. Stanisława Brzóski, ul. Mikołaja Kopernika, ul. 

Fryderyka Chopina, ul. Dojazd, ul. Gołębia nr 31 – 43 oraz nr 34 – 42 (na 

odcinku od skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Leśną i ul. Wierzbową do 

skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Różaną), ul. Gen. Józefa Hallera, ul. 

Zbigniewa Herberta, ul. Hubala, ul.  Jana Kochanowskiego, ul. Kolejkowa, 

ul. Hugona Kołłątaja, ul.  Krakowska, ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, ul. 

Krótka, ul. Jana Krzewniaka, ul. Jana Matejki, ul. Adama Mickiewicza nr 

27 – 77 oraz nr 30 – 36 (na odcinku od skrzyżowania ul. Adama 

Mickiewicza z ul. Dojazd do skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. 

Generała Józefa Bema), ul. Czesława Miłosza, ul. Ks. Bp. Władysława 

Miziołka, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Otwocka, ul. Partyzantów, ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Bolesława 

Prusa, ul. Mikołaja Reja, ul. Generała St. Grota Roweckiego, ul. Różana, ul. 

Rzemieślnicza, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego, ul. Marii Skłodowskiej, ul. Słoneczna, ul. Juliusza 

Słowackiego, ul. Sosnowa, ul. Leopolda Staffa, ul. Stolarska, ul. Henryka 

Sucharskiego, ul. Ślusarska, ul. Wąska, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. 

Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Zakątek, ul. Zakolejkowa, ul. Zatylna, 

ul. Zaułek, ul. Złotnicza, ul. Stefana Żeromskiego. 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Otwocku 

Wielkim 

ul. Zamkowa 4  

1. od strony północnej: osią granicy administracyjnej miasta Karczewa i 

sołectwa Nadbrzeż do skrzyżowania osi administracyjnych sołectw: Otwock 

Mały, Wygoda, Janów 

2. od strony wschodniej: osią granicy administracyjnej sołectw: Wygoda – 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

Otwock Wielki  

05-480 Karczew  

Janów na odcinku od skrzyżowania osi granic administracyjnych sołectw: 

Otwock Mały, Wygoda, Brzezinka do skrzyżowania osi granic 

administracyjnych sołectw: Wygoda, Janów, Ostrówiec 

3. od strony południowej: osią granic administracyjnych sołectw: Wygoda 

– Ostrówiec, Otwock Wielki – Ostrówiec na odcinku od skrzyżowania osi 

granic administracyjnych sołectw: Wygoda, Ostrówiec, Brzezinka do 

skrzyżowania osi granic administracyjnych sołectw: Otwock Wielki, 

Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Władysławów 

4. od strony zachodniej: osią granic administracyjnych sołectw: Otwock 

Wielki, Kępa Nadbrzeska do skrzyżowania osi granic administracyjnych 

miasta Karczewa. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim należą 

miejscowości: Otwock Wielki, Otwock Mały bez ul. Częstochowskiej, 

Wygoda, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż. 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim nie naruszają 

granic obwodu Gminy Karczew. 

4. Szkoła Podstawowa im. 

Batalionów Chłopskich w 

Glinkach 

Glinki 50  

05-480 Karczew 

1. od strony północnej: osią granicy sołectw Kępa Nadbrzeska - 

Władysławów na odcinku od skrzyżowania osi Wisły z osią granicy 

administracyjnej sołectw Kępa Nadbrzeska, Władysławów do skrzyżowania 

osi granic administracyjnych sołectw Kępa Nadbrzeska - Władysławów - 

Ostrówiec 

2. od strony wschodniej: osią granic administracyjnych sołectw 

Władysławów - Ostrówiec, Glinki - Ostrówiec, Glinki - Piotrowice, 

Ostrówek - Piotrowice, Piotrowice - Kosumce, Kosumce – Dziecinów (gm. 

Sobienie Jeziory w woj. siedleckim) na odcinku od skrzyżowania osi granic 

administracyjnych sołectw Kępa Nadbrzeska - Władysławów - Ostrówiec 

do skrzyżowania osi granicy administracyjnej gmin Karczew - Sobienie 

Jeziory z osią Wisły. 

3. od strony południowo - zachodniej i zachodniej: osią Wisły na odcinku 

od skrzyżowania osi administracyjnej gmin Karczew - Sobiebie Jeziory z 

osią rzeki Wisły do skrzyżowania osi rzeki Wisły z osią granicy 

administracyjnej sołectw Kępa Nadbrzeska - Władysławów. 

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Glinki , Władysławów , 

Ostrówek , Kosumce. 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 

5. Szkoła Podstawowa im. 

Jerzego Kukuczki w 

Sobiekursku 

Sobiekursk 36  

05-480 Karczew 

1. od strony północnej: osią drogi leśnej z Janowa do "UROCZYSKA" na 

odcinku od skrzyżowania osi dróg Uroczyska - Wygoda i Brzezinka - 

Otwock Mały, do skrzyżowania z osią granicy administracyjnej gmin 

Karczew - Celestynów 

2. od strony wschodniej: osią granicy administracyjnej gmin Karczew - 

kl. I - VIII Gmina 

Karczew 



 

 

 

Przewodnicząca Rady 

       Danuta Trzaskowska 
 

 

Celestynów od skrzyżowania osi drogi Uroczyska - Wygoda z osią granicy 

administracyjnej gmin Karczew - Celestynów, do skrzyżowania osi granic 

administracyjnych gmin Karczew - Celestynów - Sobienie Jeziory 

3. od strony południowej: osią granicy administracyjnej sołectw 

Piotrowice - Kosumce na odcinku od skrzyżowania osi granicy 

administracyjnej gmin Karczew - Celestynów - Sobienie Jeziory, do 

skrzyżowania osi granic administracyjnych sołectw Piotrowice - Ostrówek - 

Glinki 

4. od strony zachodniej: osią granicy administracyjnej sołectw Piotrowice 

- Glinki, Ostrówiec - Glinki, Ostrówiec - Władysławów, Ostrówiec - Kępa 

Nadbrzeska, Ostrówiec - Otwock Wielki, Ostrówiec – Wygoda Ostrówiec - 

Janów oraz Brzezinka - Janów na odcinku od skrzyżowania granic 

administracyjnych sołectw Piotrowice - Ostrówek - Glinki, do skrzyżowania 

osi dróg Uroczyska - Wygoda i Brzezinka - Otwock Mały 

Do obwodu  Szkoły Podstawowej należą miejscowości: Brzezinka, 

Całowanie, Łukówiec, Ostrówiec, Piotrowice, Sobiekursk. 


