
UCHWAŁA NR X/67/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Bartniczka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U. 2019 r. 
poz. 506) oraz ar. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz.1148)  Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Bartniczka publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych: 

1) Przedszkole Publiczne „Bajka” z siedzibą Łaszewo 49 wraz z oddziałem przedszkolnym w Bartniczce 
z siedzibą ul. Łąkowa 1;

2) Oddział Przedszkolny w Szkole  Podstawowej w Radoszkach z siedzibą Radoszki 64a;

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu z siedzibą Jastrzębie 14.

4) Oddział Przedszkolny w Nowych Świerczynach w Filii  Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu z siedzibą Nowe 
Świerczyny 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała NR XXXI/165/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie 
sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Bartniczka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148) po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko- Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Zaproponowany plan sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bartniczka jak i plan sieci oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka jest zgodny
z prawem i zapewnia możliwość realizacji wychowania przedszkolnego.

W przypadku, gdy droga dziecka sześcioletniego spełniającego obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego i dziecka pięcioletniego przekracza 3 km, Gmina Bartniczka zapewnia bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeżeli dowożenie
zapewniają rodzice.

Ustalenie sieci oddziałów przedszkolnych nie wiąże się z wyznaczeniem obwodów, w związku
z powyższym rodzic ma nadal prawo wyboru placówki. Uchwała ma charakter porządkowy, wynikający ze
zmian organizacyjnych placówek oświatowych. Ponadto projekt niniejszej uchwały jest odpowiedzią na
potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców gminy.
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