
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach
z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm,), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się zlikwidować, z dniem 31 sierpnia 2017 r., Przedszkole w Kowalowicach 
z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie.

2. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, o którym mowa w ust. 1, 
zapewnia się dowóz oraz miejsca w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Namysłowa do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1, w szczególności do zawiadomienia 
o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców dzieci oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Przedszkole w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie wspólnie z Gimnazjum
w Smogorzowie tworzą Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie.

Od kilku lat w siedzibie Przedszkola w Kowalowicach obserwujemy brak dzieci, które mogłyby
utworzyć grupę przedszkolną, co sprawia, że faktycznie placówka ta funkcjonuje nietypowo, bowiem
tylko w oddziale zamiejscowym w Smogorzowie.

W związku z tworzeniem nowej sieci szkół, która wynika z realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, planuje się, Gimnazjum w Smogorzowie włączyć
do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie, która będzie funkcjonowała
w dwóch budynkach, czyli w Głuszynie i w Smogorzowie. Jednak krok ten musi być poprzedzony
czynnościami porządkującymi aktualny stan, t.j.: rozwiązaniem Zespołu Placówek Oświatowych
w Smogorzowie i zlikwidowaniem przedszkola, które w aktualnym stanie nie może funkcjonować jako
samodzielna placówka.

Po przeprowadzeniu powyższych zmian, dzieciom uczęszczającym do zlikwidowanego przedszkola
zapewni się dowóz i miejsca w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie,
z możliwością utworzenia, dla najmłodszych dzieci, oddziału zamiejscowego w Smogorzowie (na bazie
aktualnie funkcjonującego oddziału).

25 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do tej placówki, podczas
którego przedstawiono propozycję likwidacji przedszkola oraz zapewniono rodziców o możliwości
utworzenia dla najmłodszych dzieci oddziału zamiejscowego w Smogorzowie.

Projektodawca: Burmistrz
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