
UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. likwiduje się Punkt Przedszkolny w Głuszycy z siedzibą w Głuszycy Górnej 
przy ul. Kłodzkiej 61. 

§ 2. Dzieciom w wieku 3-5 lat zapewnia się możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy. 

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuszycy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082 z późn. zm.) punkt przedszkolny prowadzony przez gminę może zostać zlikwidowany przez organ 
prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ wychowankom tego punktu 
przedszkolnego możliwości opieki i wychowania w innym punkcie przedszkolnym lub przedszkolu. Organ 
prowadzący obowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze 
likwidacji punktu przedszkolnego rodziców dzieci uczęszczających do tego punktu przedszkolnego, właściwego 
kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 
mi punktów przedszkolnych tego typu. Punkt przedszkolny może zostać zlikwidowany po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

Gmina Głuszyca, rozpoczynając procedurę likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy, wykonała 
następujące procedury: 

1) w dniu 26 stycznia 2021 r. podjęta została uchwała Nr XXXI/240/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie 
zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy; 

2) w dniu 29 stycznia 2021 r. powiadomiono rodziców uczniów Punktu Przedszkolnego w Głuszycy o zamiarze 
likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy zapewniając jednocześnie uczniom możliwość kontynuowania 
nauki w Szkole Podstawowej Nr 2, oddział przedszkolny przy ul. Kłodzkiej 61 w Głuszycy, od 1 września 
2021 roku; 

3) pismem z dnia 01 lutego 2021 r. (znak: KB. 4424.7.2021) poinformowano Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy z dniem 31 sierpnia 2021 r.; 

4) Dolnośląski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 18 lutego 2021 r. (znak: WMKPS.542.10.2021.LB) wydał 
pozytywną opinię w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy z dniem 31 sierpnia 2021 r.;

 Głównym celem podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy jest 
uporządkowanie struktury organizacyjnej placówek oświatowych wychowania przedszkolnego w Gminie 
Głuszyca oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb w ramach funkcjonowania placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca. 

 Punkt Przedszkolny w Głuszycy został utworzony 9 marca 2020 r. w związku z likwidacją prowadzonych 
przez Fundację JAWOR placówek oświatowych w Głuszycy Górnej, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
Fundacji Jawor oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Fundacji Jawor. Zaszła wówczas konieczność 
zapewnienia dzieciom 3-5 letnim miejsca do realizowania wychowania przedszkolnego. 

 Siedzibą Punktu Przedszkolnego w Głuszycy jest budynek zlokalizowany w Głuszycy Górnej przy ul. 
Kłodzkiej 61. 

 W celu racjonalnego wykorzystania bazy oświatowej jaką dysponuje Gmina Głuszyca od 1 września 
2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy, utworzony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny dla 
dzieci 3-5 letnich, do którego zgodnie z wolą rodziców zostaną przyjęte wszystkie chętne dzieci z Punktu 
Przedszkolnego w Głuszycy. 

 W celu prawidłowego realizowania wychowania przedszkolnego wykorzystane zostaną zasoby kadrowe 
(nauczycieli i sprzątaczki), oraz materialne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy. Dzieci będą realizowały 
treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego nowożytnego oraz będą 
korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej w szkole. Zostaną objęte wychowaniem 
i opieką w szerszym zakresie niż w punkcie przedszkolnym. 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy i Punkcie 
Przedszkolnym w Głuszycy prezentuje tabela poniżej: 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuszycy 
Liczba uczniów 

Poniżej "0"  "0"
Punkt Przedszkolny w Głuszycy

SIO 2020 r.  0  35 (1 oddział)  13
arkusz organizacyjny SP2 na rok szkolny 

2021/2022 15 (1 oddział) 25 (2 
oddziały) 0
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 Liczba oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy będzie zależeć od liczby dzieci 
zapisanych. Jeżeli będzie taka potrzeba, liczba oddziałów przedszkolnych wzrośnie tak, aby wszystkie 
zgłoszone przez rodziców dzieci zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkole. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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