UCHWAŁA NR XV/117/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie :
1) Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim (ul. Szkolna 11) wraz z oddziałem
zlokalizowanym w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim,
2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim, ul. Konopnickiej 13,
3) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim
Rychnowie, Wielkie Rychnowo 53,
4) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące, Wielka Łąka 11,
5) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach,
Pluskowęsy 22 A.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
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1 Zmiany w ustawie – z 2014 r. poz.7, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668.

Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wypełnienie dyspozycji wynikającej z art. 14a ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którą rada gminy zobowiązana jest
do ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Przedstawiona powyżej sieć pozwoli zapewnić zamieszkałym na
obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie dzieciom w wieku sześciu lat możliwość spełniania
rocznego

obowiązku

przygotowania

przedszkolnego,

natomiast

dzieciom

czteroletnim

i pięcioletnim, a od dnia 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim możliwość realizowania
wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2016 r. poz. 35 ).
Efektywność

sieci

ustalonej

niniejszą uchwałą

wzmacniają

dodatkowo

oddziały

przedszkolne funkcjonujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Mlewie, dzięki którym dzieci
objęte wychowaniem przedszkolnym mogą uczęszczać do placówki położonej bliżej ich miejsca
zamieszkania, a to z kolei skutkuje zmniejszeniem odległości w przypadku dowozu.
W zakresie dowozu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym gmina realizuje
dyspozycje wynikające z art. 14 a ustawy o systemie oświaty, a w okresie od 1 września 2016 r. do
31 sierpnia 2019 r. dyspozycje wynikające z art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r., poz. 35) określone
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych
innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.
Powyższa uchwała podlegała zaopiniowaniu przez kuratora oświaty zgodnie z art. 14 a ust.
2a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa powyżej.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest jak najbardziej zasadne
i zgodne z obowiązującym stanem prawnym.
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