Uchwala
Rady Gminy Slawno
z dnia
... . 2013 r.
w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zolnierzy Armii Krajowej w
Warszkowie
Na podstawie art. 59 ust. 1 i ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tekst Jedn.
Oz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p6Zn zm), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Ieksl jedn . Oz. U. z 2001 r. Nr 142, paz 1591 z p6Zn . zm.). po uzyskaniu opinii Zachodniopomorsklego Kuratora
Oswialy w Szczecinie ,
Rada Gminy Slawno uchwala, co

nast~puje:

§ 1. Z koricem roku szkolnego 2012/2013 likwiduje si ~ oddzial przedszkolny w Szkole POdstawowej im. Zolnierzy Armii
Krajowej w Warszkowie.
§ 2. Ozieciom zapewnia si~ mozliwosc edukacjl w punkcie przedszkolnym w Warszkowie pod nazwq Wiejskie Ognisko
Przedszkolne w Warszkowie, prowadzonym przez Stowarzyszenie PrzYJaci61 Warszkowa.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza

si~

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem

W6jtowi Gminy S lawno.
podj~cia.
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UZASADNIENIE
do uchwaty w sprawie likwidacji oddziatll przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Zotnierzy Armii Krajowej w Warszkowie
Likwidacja oddziaru przedszkotnego w szkole podstawowej stanowi rodzaj
przeksztalcenia szkoty podstawowej z oddzialem przedszkolnym w szkol€( podstawow'l bez
takiego oddziaru . Zgodnie z art. 59 ust 6 Ustawy 0 systemie oswiaty do przeksztalcenia szkoty
stosuje si(( odpowiednio przepisy dotycz'lce jej likwidacji tj art. 59 ust. 1-5.
Zgodnie z pOwyZszym oddzial przedszkolny moze bye z1ikwidowany z kOilcem roku
szkolnego, po zapewnieniu wychowankom mozliwosci kontynuowania edukacji w innej
placowce. Organ prowadz'lcy zobO\vi'lzany jest, co najmniej na 6 miesi((cy przed tenninem
likwidacji zawiadomie 0 zamiarze likwidacji : rodzicow uczniow, wlasciwego kuratora oswiaty
oraz organ wykonawczy jednostki samorzqdu terytorialnego.
W oparciu 0 art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy 0 samorz'ldzie grninnym oraz art. 5c pld ] Ustawy 0
systemie oswiaty, kompetencje organu prowadz'lcego wykonuje w przedmiotowym zakresie
Rada Gminy Sbwno .
Podkcie niniejszej uchwaJy umozliwi dokonanie zrnian organizacyjnych i prawnych,
dzi((ki ktorym od 1 wrzesrua 20] 3 r. mozliwa b€(dzie realizacja wychowarua przedszkolnego
przez publiczne przedszkole prowadzone przez osob(( prawn'\. w oparciu 0 maj'\.tek gminny,
tj . przez Stowarzyszerue Przyjaci61 Warszkowa. Ustawa 0 systemie oswiaty nie pozwala na inn'\.
fonn(( przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego prowadzonego przez grninn'\. szkol€( ruz poprzez
likwidacj(( oddzialu, przedszkolnego i utworzenie w te miejsce nowej placowki wychowarua
przedszkolnego prowadzonego przez podmiot niepubliczny (Iokalne stowarzyszenie) .
Do Wojta Gminy SJawno wpiynqf wniosek Zarzqdu Stowarzyszenia Przyjaci6J
Warszkowa 0 nieodpJatne przekazanie w uzyczenie Stowarzyszeruu budynku szkolnego,
w ktorym zlokalizowany jest oddziat przedszkolny SP w Warszkowie wraz z wyposazeruem.
Planowane utworzenie 2-oddziafowego punktu przedszkolnego, prowadzonego przez
Stowarzyszenie, pozwoli na peine wykorzystanie bazy lokaJowej, stworzerue oferty dla wi((kszej
ilosci dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat oraz obnizenie kosztow wychowarua przedszkolnego.
Stowarzyszenie Przyjacioi Warszkowa rna bardzo bogate doswiadczenie
w prowadzeniu ptacowki przedszkolnej W 2010 roku utworzylo ze srodkow Unii Europejskiej
punkt przedszkolny dla 18 dzieci. Punkt przedszkolny funkcjonuje obecnie w odpowiednio
przystosowanych do tego celu salach swietlicy wiej skiej w Warszkowie. Od 2012 roku punkt
przedszkolny finansowany jest przez Gmin€( Sfawno. Obecrue jest to jedyna plaeowka
przedszkolna (poza oddziafami przedszkolnymi przy szkolach) na terenie Gminy Slawno.
Bior'le pod uwag((, ze wyehowanie przedszkolne, w tym realizowane w oddziafach
przedszkolnych, nie jest finansowane z subwencji oSwiatowej leez z budzetu Grniny S!awno,
a obowi<l:Zkowe wychowanie przedszkolne moze bye realizowane w placowee prowadzonej przez
podmiot niepubliczny (stowarzyszenie), nalezy stworzye mozliwose tikwidacji oddziaru

przedszkolnego i powotania przedszkola spotecznego. Inicjatywa Stowarzyszenia j est godna
poparcia Powstanie punktu przedszkoln ego prowadzonego przez Stowarzyszenie wptynie
pozytywnie na aktywizacj~ i integra cj~ lokalnej spotecznosci. Dodatkowo pozwoli na obnizenie
kosztow realizacji wychowania przedszkolnego i wzbogaci ofert~ dla dzieci i ich rodzicow.
Przedszkole b~dzie nadzorowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty.
Realizowana w aim b~dzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zatrudniona
zostanie kadra nauczycielska z odpowiednim wykszta!ceniem i przygotowaniem. Ponadto
realizowane b~dq zaj~cia dodatkowe - j~zyk angielski, rytmika i wycieczki edukacyjne.
Na wniosek Wojta Gminy S-lawno do Rady Gminy S!awno wptyn~!a negatywna opinia
Zachodniopomorskjego Kuratora Oswiaty w Szczecinie w sprawie zarniaru przeksztakenia
Szkofy Podstawowej irn Zotnierzy Armii Krajowej w Warszkowie poprzez likwidacj~ oddziatu
przedszkolnego.

