
UCHWAŁA NR XLV/353/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe 

Ostrowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ,1000, 1349, 1432) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) uchwala się, co następuje:

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

1) Gminne Przedszkole w Ostrowach, Ostrowy 8A, 99-350 Ostrowy;

2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, Ostrowy 8, 99-
350 Ostrowy;

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie, Imielno 41B, 
99-350 Ostrowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Nowe Ostrowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2018 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) Rada
Gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołachpodstawowych, tak aby zapewnić dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość
korzystania z  wychowania przedszkolnego. Jednocześnie według art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) wychowanie
przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowego, w którym dziecko
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Przepisy prawa oświatowego
(art. 31 ust. 8-11), nakładają na gminę zadanie zapewnienia realizacji obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego sześciolatków, a przypadku dzieci w wieku 3-5 lat prawa do realizacji
wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej
formie wychowania przedszkolnego.

Dane demograficzne obejmujące dzieci które mają obowiązek i prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego i młodsze zamieszkałe na terenie gminy Nowe Ostrowy są następujące.

Rocznik urodzenia 2012 - 27/sześciolatki/,

Rocznik urodzenia 2013 - 27 /pięciolatki/,

Rocznik urodzenia 2014- 17/czterolatki/,

Rocznik urodzenia 2015 - 28/trzylatki/,

Rocznik urodzenia 2016 - 19 /dwulatki/,

Rocznik urodzenia 2017 - 37 /dzieci roczne/

Proponowana sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pełni zapewnia realizację
rocznego obowiązku przedszkolnego sześciolatków, który będzie realizowany w oddziałach
przedszkolnych Szkołach Podstawowych - 2 oddziały /50 dzieci/. Jednocześnie dzieci w wieku 3-5 lat
mają zapewnione prawo do wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Ostrowach. Po
przeniesieniu Przedszkola do części parterowej budynku dawnego Gimnazjum docelowo mogą
funkcjonować trzy oddziały /75 dzieci/, obecnie od 1 września funkcjonują dwa oddziały.

Zmiana siedziby Gminnego Przedszkola nie wpłynie na organizację dowozów dzieci, dzieci
sześcioletnie będą dowożone do Szkół Podstawowych, a dzieci pięcioletnie do Przedszkola
w Ostrowach. Opieka dzieci w autobusach zostanie zapewniona. Projekt uchwały podlega
zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uchwały jest w pełni uzasadnione.
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