UCHWAŁA Nr ……….. /19
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia …………. 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kokocku poprzez likwidację
oddziału przedszkolnego.
Na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.2)) uchwala
się, co następuje:
§1
Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej w
Kokocku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
§2
Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Unisław do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do:
1) poinformowania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Kokocku,
2) wystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz właściwych
związków zawodowych o opinię w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Kokocku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z
2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1148, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681.
2)
Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309 i 1696 i 1815.
1)

Uzasadnienie
Oddział przedszkolny jest częścią szkoły podstawowej, dlatego jego likwidacja związana jest
z przekształceniem jednostki organizacyjnej jaką jest Szkoła Podstawowa w Kokocku. W
związku z tym, do przekształcenia stosuje się przepisy ustawy Prawo Oświatowe art. 89 ust. 1
i ust. 6 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) dotyczące likwidacji szkoły. Organ
prowadzący jest zobowiązany na 6 miesięcy przed likwidacją powiadomić o zamiarze
likwidacji rodziców uczniów oraz właściwego Kuratora Oświaty.
W roku szkolnym 2019/2020 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kokocku nie
został uruchomiony z powodu braku zgłoszeń uczniów w prowadzonym procesie rekrutacji.
Rodzice wybrali miejsce realizacji przez dzieci wychowania przedszkolnego oraz
obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego w Filii Niepublicznego Przedszkola
„Zielony Zakątek” w Kokocku. Filia Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” mieści
się w budynku Szkoły Podstawowej w Kokocku. Oddział przedszkolny pozostając w
strukturze szkoły funkcjonuje w systemie feryjnym a Niepubliczne Przedszkole Zielony
Zakątek oferuje rodzicom dzieci opiekę również w okresie ferii i wakacji oraz wydłużony
czas pobytu dziecka w przedszkolu. Zerowy nabór dzieci do oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Kokocku w roku szkolnym 2019/2020 świadczy o tym, że likwidacja
oddziału przedszkolnego nie będzie miała wpływu na dostępność wychowania
przedszkolnego w Gminie Unisław.
Ze względu na brak oddziału przedszkolnego w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym
2019/2020 jego likwidacja z dniem 31.08.2020 r. nie będzie miała wpływu na zatrudnienie
nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kokocku.
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