
projekt 

Uchwała Nr ......................   

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia ............................... 
 

w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głogówku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.:Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515, z póżn. zm.)  oraz art. 14 a  ust. 1  ustawy z 

dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r poz. 35 )  

Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Głogówku , prowadzonej przez Gminę Głogówek tworzy 

    się oddział przedszkolny dla dzieci  realizujący program wychowania przedszkolnego. 

2. Oddział przedszkolny rozpocznie funkcjonowanie od 01 września 2016 roku.  

 

§ 2 

Zobowiązuje się dyrektora szkoły podstawowej, w którym zorganizowano oddział 

przedszkolny do powiadomienia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka o spełnianiu przez to  dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Mieczysław Hołówko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały 

 

W myśl art. 14 ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmujące 

dzieci w wieku 3-6 lat może być realizowane  między innymi w oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty Rada Gminy 

ustala sieć prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Do oddziału przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust.7 ustawy o systemie oświaty, zastosowanie 

będą miały uregulowania dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez w/w oddział, której wysokość została 

uchwalona odrębną uchwałą Rady. 

Propozycja projektu uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy 

będą chcieli zapisać swoje dziecko do przedszkola, a wobec zatrzymania jednego rocznika 

dzieci w przedszkolu, pozostanie bardzo mało wolnych miejsc dla nowych dzieci zwłaszcza w 

przedszkolach w Głogówku. 

 

kierownik ref oświaty 

Ewa Radziwiłł 


