/

{

/'

/ -/ Pc,"" "

Uchwata
Rady Gminy Stawno
z dnia .
..... .. 2013r.
w sprawie likwidacji oddziatu przedszkolnego w Szkote Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Stawsku
Na podstawie art. 59 us!. 1 ius!. 6 w zw. z art . 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswialy (tekst jedn.
Oz. U z 2004 r . Nr 256, poz. 2572 z p6Zn. zm ), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (tekstjedn . Oz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z p6Zn. zm .). po uzyskaniu opinii Za chodniopomorskiego Kuralora
Oswiaty w Szczecinie ,
Rada Gminy Stawno uchwala, co

§ 1. Z koncem roku szkolnego 2012/2013 likwiduje

si~

nast~puje:

oddzial przedszkolny w Szkole Podstawowej im . Jana

Kochanowskiego w Slawsku .

§ 2. Ozieciom zapewnia

si~

mo zliwosc edukacji w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie Filia w Slawsku .

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza

si~

§ 4. Uchwala wchod zi w zycie z dniem

W6Jtowi Gminy Slawno.
podj ~ cia .
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lZASADNIENIE
do uchwaly w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Slawsku
Likwidacja oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej stanowi rodzaj
przeksztrucenia szkoty podstawowej z oddzia-lem przedszkolnym w szko.f~ podstawowq bez
takiego oddzia-lu. Zgodnie z art. 59 ust. 6 Ustawy 0 systemie oswiaty do przeksztrucenia szkoty
stosuje s'i~ odpowiednio przepisy dotyczqce jej likwidacji tj. art. 59 ust. 1-5.
Zgodnie z powyzszym oddzia-l przedszkolny moze bye zlikwidowany z koncem roku
szkolnego, po zapewnieniu wychowankom mozliwosci kontynuowania edukacji w innej
placowce. Organ prowadzqcy zobowiqzany jest, co najmniej na 6 miesi~cy przed terminem
likwidacji zawiadomie 0 zamiarze likwidacji: rodzicow uczniow, w-lasciwego kuratora oswiaty
oraz organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego.
W oparciu 0 art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy 0 samorzqdzie gminnym oraz art. 5c pkt I Ustawy 0
systemie oswiaty, kompetencje organu prowadzqcego wykonuje w przedrniotowym zakresie
Rada Gminy Slawno.
Podj~cie niniejszej uchwaty umozliwi dokonanie zrnian organizacyjnych i prawnych,
dzi~ki ktoryrn od 1 wrzesnia 2013 r. mozliwa b~dzie realizacja wychowania przedszkolnego
przez Przedszkole Gminne w Gwiazdowie z Fili q w Slawsku, prowadzone przez Gmin~ Sfawno.
Na jego utworzenie i prowadzenie przez okres dwoch lat Gmina S·lawno otrzymata dotacj~
w kwocie 1.182.502,80 z1 z Wojewodzkiego Urz~du Pracy w Szczecinie, ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spol:ecznego. Dotacja przeznaczona b~dzie na adaptacj~ pomieszczen,
zakup kompletnego nowego wyposazenia (mebli, pomocy dydaktycznych, materialow
plastycznych), wyi:ywienia, zatrudnienia personelu oraz realizacj~ zaj~e dodatkowych Gmina
Stawno zapewni odpowiednie warunki lokalowe poprzez wykonanie prac remontowych
i adaptacyjnych w by-tym, samodzielnym budynku Szko-ty Podstawowej w Slawsku. Dzieci
w wieku przedszkolnym z miejscowosci Slawsko, Rados-law, Tokary, Stary Krakow, Boleszewo,
w tyrn podlegajqce obowiqzkowi przedszkolnernu, b~dq miaty bardzo dobre warunki lokalowe,
opiekuncze
edukacyjne w nowopowstatym przedszkolu, znaczme przewyzszajqce
dotychczasowe warunki i ofert~ edukacyjnq w oddziale przedszkolnym przy SP w Slawsku
Oprocz zaj~e przewidzianych w podstawie programowej realizowane b~dq zaj~cia dodatkowe 
j~zyk angielski, logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika i wycieczki edukacyjne.
Przedszkole b~dzie nadzorowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty.
Zatrudniona zostanie kadra nauczycielska z odpowiednim wyksztalceniem i przygotowaniem,
przede wszystkim ze SP w S-lawsku.
Na wniosek Wojta Gminy Slawno do Rady Gminy Slawno wp-lyn~la negatywna opinia
Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty w Szczecinie w sprawie zamiaru przeksztalcenia
Szko-ty Podstawowej im. lana Kochanowskiego w Slawsku poprzez likwidacj~ oddzialu
przedszkol nego.

