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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XI/00/2020
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Pawłówce

Na podstawie Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; z 2018 poz. 2245; z 2019 r. poz. 1078, 1680, 2197, 2248)  oraz 
art. 18 ust.2, pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. 
poz.506, 1309,1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2020 roku dokonać likwidacji  Punktu Przedszkolnego 
zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Pawłówce, 16-427 Przerośl,

§ 2. Uczniowie likwidowanego punktu przedszkolnego będą mieli możliwość realizacji nauki, wychowania 
i opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Pawłówce.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Przerośl do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności przed upływem terminu 28 lutego 2020r. do doręczenia niniejszej 
uchwały rodzicom uczniów i wychowanków, Dyrektorowi Szkoły, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, 
związkom zawodowym oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji 
punktów przedszkolnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zygmunt Dyczewski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.
zm.) szkoła publiczna, w tym także punkt przedszkolny może być zlikwidowany przez organ prowadzący
z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ wychowankom tego punktu przedszkolnego
możliwości opieki i wychowania w innym punkcie przedszkolnym lub przedszkolu. Organ prowadzący
obowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji
punktu przedszkolnego rodziców wychowanków punktu przedszkolnego, właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół i punktów
przedszkolnych.

Prowadzenie Punktu Przedszkolnego jest zadaniem własnym organu prowadzącego. W celu
prawidłowego funkcjonowania tej formy wychowania przedszkolnego wykorzystuje się zasoby kadrowe,
lokalowe oraz materialne Szkoły Podstawowej w Pawłówce w tym zatrudnienia nauczyciela oraz pomocy
nauczyciela. Realizowane treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie języka
obcego nowożytnego czy udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (tj. diagnoza i terapia
logopedyczna) prowadzona jest również przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. Należy
również wspomnieć, że Punkt Przedszkolny usytuowany jest w budynku Szkoły Podstawowej w Pawłówce.
Dzieci korzystają z tych samych pomieszczeń socjalnych: szatnia, łazienka, itp. Jest on traktowany jak
jeden z oddziałów szkoły.

Likwidacja punktu przedszkolnego nie pociągnie za sobą zmniejszenia liczby miejsc, gdyż założeniem
jest wchłonięcie tej grupy w struktury szkoły podstawowej. Takie rozwiązanie z punktu widzenia formalno
– prawnego wydaje się rozwiązaniem upraszczającym nabór i prowadzenie oddziałów przedszkolnych na
terenie gminy Przerośl.

Kurator Oświaty w roku 2017 wyraził zgodę na likwidację punktu przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Przerośli. Nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie i zagospodarowanie dzieci
w wieku przedszkolnym. Nie było nawet jednego protestu, a rodzice są zadowoleni.

Likwidacja punktu przedszkolnego rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej
wymienione wyżej zamiary.

Uchwała ta jednocześnie upoważnia Wójta Gminy Przerośl do dalszego postępowania przewidzianego w
 ustawie.

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego nastąpi na podstawie
niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2020r.

Przekształcenie punktów przedszkolnych poprzez ich likwidację jest zasadne ze względów
organizacyjnych. Pozwoli na właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Przerośl, przy czym
nie zmieni dostępności do edukacji najmłodszym uczniom. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego
w Pawłówce będą mogły nadal korzystać z edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Pawłówce.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe wyrażenie zamiaru przekształcenia szkoły należy do uprawnień rady
gminy – w tym przypadku Rady Gminy w Przerośli.
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