
UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.),  art.  89 ust. 1 i art.29  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rada Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II. 

§ 2. Dzieciom uczęszczającym do  Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Łążynie II zapewnia się możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w ramach oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II. 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Obrowo do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
likwidacji Punktu Przedszkolnego w Łążynie II, w szczególności: 

1. do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego w Łążynie II rodziców dzieci 
uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, 

2. do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego w Łążynie II nauczycieli Punktu 
Przedszkolnego w Łążynie II, 

3. zawiadomienia oraz uzyskania opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

4. umożliwienia kontynuowania wychowania przedszkolnego dzieciom uczęszczającym do Punktu 
Przedszkolnego w Łążynie II w dodatkowym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łążynie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

Gmina Obrowo jako organ prowadzący Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Łążynie II ma świadomość i obowiązek jak najlepszego realizowania zadań oświatowych dla
dzieci i uczniów z terenu Gminy Obrowo, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i przepisami
wykonawczymi, w szczególności mając na względzie interes i dobro uczniów.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe 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.

Organ prowadzący obowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić
o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego rodziców dzieci uczęszczających do tego punktu, nauczycieli
i właściwego kuratora oświaty. Punkt przedszkolny może być zlikwidowany po uzyskaniu opinii kuratora
oświaty.

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II utworzony został
z dniem 22 lipca 2008 roku, funkcjonuje w nim 1 oddział, do którego uczęszcza 26 wychowanków. Punkt
czynny jest w dniach nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem organizacji danego roku szkolnego,
w godzinach od 7.00 do 15.45, a dzienny wymiar zajęć wynosi co najmniej 5 godzin, w tym 5 godzin zajęć
przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pracownicy Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II podlegają służbowo
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łążynie II.

Gmina Obrowo zagwarantuje miejsca dla dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łążynie II oraz dla kandydatów na rok szkolny 2020/2021
poprzez utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Łążynie II. Utworzony w tym samym budynku, w Szkole Podstawowej w Łążynie II, oddział
przedszkolny zapewni dostępność i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do realizacji wychowania
przedszkolnego. Dzieci zostaną objęte wychowaniem i opieką w takim samym zakresie i na takich samych
warunkach, jak dotychczas. W/w zmiany nie zakłócą realizacji programu dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II. Utworzenie dodatkowego
oddziału przedszkolnego wydaje się działaniem uzasadnionym z punktu widzenia organizacyjnego.

Zmiana ta nie wpłynie także na jakość oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z rejonu
funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II,
a jedynie uporządkuje kwestie formalno-prawne.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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