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Uchwala
Rady Gminy Slawno
z dnia .
..2013 r.
w sprawie likwidacji oddzialu przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wrzesnicy
Na podstawie art. 59 usL 1 i ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (tekst jedn.
Oz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p6Zn. zm.), art. 18 usL 2 pkt 9liL h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (tekstjedn. Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.). po uzyskaniu opin ii Zachodniopomorskiego Kuratora
Oswiaty w Szczecinie,
Rada Gminy Slawno uchwala, co

§ 1. Z koncem roku szkolnego 2012/2013 likwiduje

si~

nast~puje:

oddzial przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wrzesnicy.

§ 2. Ozieciom zapewnia si~ mozliwosc edukacji w Punkcie Przedszkolnym we Wrzesnicy, prowadzonym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wrze snica "Jednosc".
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza

si~

WOJtowi Gminy Slawno.

§ 4. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podg:cia .
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UZASADN[EN IE
do uChWllly w spraw ie likwidacji oddzialu pnedszkolnego
w Szkole Podstawowej we Wnesnicy

Likwidacja oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej stanowi rodzaj
przeksztalcenia szkofy podstawowej z oddzialem przedszkolnym w szkoi~ podstawowq bez
takiego oddzialu. Zgodnie z art. 59 ust 6 Ustawy 0 systemie oswiaty do przeksztalcenia szkofy
stosuje si~ odpowiednio przepisy dotyczll.ce jej likwidacji tj. art. 59 ust. 1-5.
Zgodnie z powyzszym oddzial: przedszkolny moze bye zlikwidowany z koncem roku
szkolnego, po zapewnieniu wychowankom mozliwosci kontynuowania edukacji w innej
plac6wce. Organ prowadzqcy zobowill.zany jest, co najmniej na 6 miesi~cy przed terminem
likwidacji zawiadomie 0 zamiarze likwidacji : rodzic6w uczni6w, wlasciwego 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 1 Ustawy 0 systemie oswiaty, kompetencje
organu prowadzqcego wykonuje w przedmiotowym zakresie Rada Gminy Slawno.
Podj~cie niniejszej uchwaly umoZliwi dokonanie zrnian organizacyjnych i prawnych,
dzi~ki kt6rym od 1 wrzesnia 2013 r mozliwa b~dzie realizacja wychowania przedszkolnego
przez publiczny punkt przedszkolny prowadzony przez osob~ prawnq w oparciu 0 majqtek
gminny, tj. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wrzesnica "Jednose". Ustawa
o systemie oSwiaty nie pozwala na innll. form~ przekszta1cenia oddziaru przedszkolnego
prowadzonego przez gminn£\:. szkol~ niz poprzez likwidacj~ oddziaru przedszkolnego i utworzenie
w te miejsce nowej plac6wki wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez podmiot
niepubliczny (lokalne stowarzyszenie).
Do W6jta Grniny Slawno wp1yn£\:.t wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
Wrzesnica "Jed nose" 0 uZyczenie pomieszczen swietlicy wiejskiej we Wrzesnicy
na uruchornienie 2-oddziatowego, spofecznego punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Stowarzyszenie otrzymafo dofinansowanie na utworzenia i dwuletnie
funkcjonowanie plac6wki ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Pro,gramu Operacyjnego
Kapital Ludzki. Przyznana dotacja b~dzie przeznaczona na adaptacj~ pomieszczen, zakup
kompletnego nowego wyposa.zenia (mebli, pomocy dydaktycznych, materiafow plastycznych),
wyzywienie, zatrudnienie personelu oraz realizacj~ zaj~e dodatkowych. Gmina Sfawno zapewni
odpowiednie warunki lokalowe poprzez wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych
w pomieszczeniach budynku swietlicy wiejskiej. Przy budynku zlokalizowany jest ogrodzony
plac zabaw.
Dzieci w wieku przedszkolnyrn z rniejscowosci Wrzesnica, Noskowo, Zabno, w tym
podJegaj£\:.ce obowi£lZkowi przedszkolnernu, b~c1ll. mialy bardzo dobre warunki lokalowe,
opiekuilcze i edukacyjne w nowopowstaryrn punkcie przedszkolnym, znacznie przewyzszajll.ce
dotychczasowe warunki i ofert~ edukacyjnq w oddziale przedszkolnyrn.

Bior'lc pod uwag~, ze wychowanie przedszkolne, w tym realizowane w oddzialach
przedszkolnych, nie jest finansowane z subwencji oswlatowej lecz budzetu gminy,
a obowiqzkowe wychowanie przedszkolne moze bye reaJizowane w plac6wce prowadzonej przez
podmiot niepubliczny (stowarzyszenie) nalezy stworzye mozJiwose likwidacji oddzialu
przedszkolnego i powotania ze srodk6w unijnych punktu przedszkolnego .
Inicjatywa Stowarzyszenia jest godna poparcia. Powstanie punktu przedszkolnego
prowadzonego przez Stowarzyszenie wplynie pozytywnie na aktywizacj~ i integracj~ lokalnej
spotecznosci. Z drugiej strony dotacja ze srodk6w Unii Europejskiej przyznana na najblizsze dwa
lata, pozwoli znacznie zaoszcz~dzic gminne srodki tinansowe. Po tym okresie funkcjonowanie
punktu przedszkolnego finansowane b~dzie ze srodk6w Grniny Sbwno
Punkt przedszkolny b~dzie nadzorowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty.
Realizowana w nirn b~dzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zatrudniona
zostanie kadra nauczycieJska z odpowiednim wyksztalceniem i przygotowaniem. Ponadto
reaJizowane b~d'l zaj~cia dodatkowe - j~zyk angielski, logopedia, gimnastyka korekcyjna,
rytmika i wycieczki edukacyjne.
Na wniosek W6jta Gminy Sbwno do Rady Gminy Slawno wplyn~{a negatywna opinia
Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty w Szczecinie w sprawie zamiaru przeksztalcenia
Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy poprzez likwidacj~ oddziaru przedszkolnego.

