UCHWAŁA Nr XLIII/321/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
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, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i poz. 949), w zw. z art. 307 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60
i poz. 949) i § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624;
zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr
10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222 i z 2017 r., poz. 60) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 296, zm. poz. 1579) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Rada
Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku” z siedzibą w Świnoujściu, ul. Warszawska 13;
Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami” z siedzibą w Świnoujściu, ul. Batalionów Chłopskich 5
oraz drugim miejscem prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych w Świnoujściu,
ul. Stanisława Staszica 17;
Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka” z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wincentego Witosa 7;
Przedszkole Miejskie nr 7 z siedzibą Świnoujściu – Przytór, ul. Sąsiedzka 13a;
Przedszkole Miejskie nr 9 z siedzibą w Świnoujściu – Warszów, ul. Sosnowa 16 oraz drugim
miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych w Świnoujściu – Karsibór, ul. 1-go Maja 40;
Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat” z siedzibą w Świnoujściu, ul. Monte Cassino 24-25
oraz drugim miejscem prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych w Świnoujściu,
ul. Gabriela Narutowicza 10;
Przedszkole Miejskie nr 11 „Tęcza” z siedzibą w Świnoujściu, ul. Gdyńska 27b;
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
z siedzibą w Świnoujściu, ul. Piastowska 55.

2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych oddziałów
przedszkolnych w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP z siedzibą w Świnoujściu, ul. Gabriela
Narutowicza 10,
2) Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I z siedzibą w Świnoujściu, ul. Stanisława Staszica 17.
§ 2. Traci moc Uchwała nr LXV/533/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 706),
zmieniona uchwałą nr XXXVI/303/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie
zmian w uchwałach Rady Miasta Świnoujście dotyczących sieci szkół (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1826), uchwałą nr V/29/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
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Gminę Miasto Świnoujście oraz zmiany uchwały nr LXV/533/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia
25 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 867).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59 ze zm.) rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dotychczas takie prawo
miały dzieci od 4. roku życia. Dzieci sześcioletnie mają natomiast obowiązek realizacji rocznego
przygotowania przedszkolnego. Oznacza to, że organ prowadzący musi zapewnić miejsce w przedszkolu
albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka od 3 roku życia, którego rodzice złożą
wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
W celu zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich uprawnionych dzieci, Prezydent
Miasta, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 90 ust. 1g ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), ogłosił konkurs dla przedszkoli niepublicznych, które zobowiążą się do
spełnienia określonych warunków obowiązujących w przedszkolach publicznych. Na konkurs nie
wpłynęła żadna oferta.
W tej sytuacji zasadne jest wykorzystanie dla wychowania przedszkolnego pomieszczeń
w szkołach podstawowych, i korzystając z zapisu § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.:”W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie
więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący
zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.”,
utworzyć w szkołach podstawowych oddziały przedszkolne, zwane potocznie oddziałami zamiejscowymi
przedszkoli publicznych.
Najkorzystniejszymi warunkami w tym zakresie dysponuje Przedszkole Miejskie nr 10
„Kolorowy Świat” w Świnoujściu, ul. Monte Cassino 23-24 – tworząc dodatkowe miejsca zajęć
wychowawczo-dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu,
ul. Gabriela Narutowicza 10 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu,
ul. Batalionów Chłopskich 5 – tworząc dodatkowe miejsca zajęć wychowawczo – dydaktycznych
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu, ul. Stanisława Staszica 17.
Podjęcie uchwały umożliwi Gminie Miasto Świnoujście wywiązanie się z zobowiązań
ustawowych, dotyczących zapewnienia miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym, począwszy od 3. roku życia.
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