
           

          PROJEKT 

 

 
UCHWAŁA NR……../2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 28 marca 2019 r.  

 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.   

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 32 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Rada Gminy Przemęt uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1.  Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Przemęt publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/170/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.  

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

 

        Elżbieta Wita     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr ......./2019 Rady Gminy Przemęt  

z  dnia 28 marca 2019 r.  

 

Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt 

od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. 

 

Nazwa przedszkola  
Jednostka organizacyjna, 

adres siedziby  

Adres siedziby 

przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole 

podstawowej  

 

1.  

Przedszkole Samorządowe  

z Oddziałem Integracyjnym  

w Buczu  

 

 

 ------------------------------------ 

 

Bucz, ul. Akacjowa 4,  

64 - 234 Przemęt  

 

2.  

Przedszkole Samorządowe 

w Przemęcie  

 

 

------------------------------------ 

 

Przemęt, ul. Jagiellońska 2,  

64-234 Przemęt  

3.  

Przedszkole Samorządowe  

w Nowej Wsi  

 

 

------------------------------------ 

 

Nowa Wieś, ul. Przemęcka 22, 

64-234 Przemęt  

4.  

Przedszkole Samorządowe  

z Oddziałem Integracyjnym  

w Kaszczorze  

Zespół  

 Szkoła Podstawowa 

 i Przedszkole Samorządowe  

z Oddziałem Integracyjnym  

w Kaszczorze,  

ul. Cysterska 9,  

64-234 Przemęt  

 

 

 

Kaszczor, ul. Cysterska 9 

64 – 234 Przemęt   

5.  

 Przedszkole Samorządowe  

w Siekowie  

 

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny  

w Kluczewie,  

ul. Szkolna 19,  

64-234 Przemęt   

 

 

Siekowo, ul. Szkolna 1  

64-234 Przemęt   

6. 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe  

z Oddziałem Integracyjnym  

w Mochach 

 

 

-------------------------------------- 

 

Mochy, ul. Wolsztyńska 10 

64-234 Przemęt  

7.  

 

 

 

 

Oddział przedszkolny  

w Szkole Podstawowej  

 w Buczu  

 

Szkoła Podstawowa 

im. Edwarda Tomińskiego  

w Buczu, 

ul. Kasztanowa 8,  

64-234 Przemęt  

 

 

Bucz, ul. Kasztanowa 8 

64 – 234 Przemęt 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

 

do Uchwały Nr ........../2019 Rady Gminy Przemęt z dnia  28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.   

 

 

 Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) rada gminy ustala sieć prowadzonych przez 

gminę publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy  

z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  

Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 6 w/w ustawy dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do korzystania  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  

 Zgodnie z art. 31 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe zapewnienie warunków do realizacji prawa, 

o którym mowa w art. 31 ust. 4 i ust. 6 w/w ustawy, jest zadaniem własnym gminy.  

 Na podstawie art. 32 ust. 5 i ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Gmina Przemęt zapewnia bezpłatny transport  

i opiekę w czasie przewozu wszystkim dzieciom 6, 5, 4  i 3 -letnim zamieszkałym na terenie gminy 

Przemęt, których droga do przedszkola przekracza 3 km, w celu realizacji obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub prawa korzystania z wychowania przedszkolnego. 

 Ponadto na podstawie art. 32 ust. 6 w/w ustawy zwracane są koszty dowozu dziecka 

niepełnosprawnego rodzicom, którzy sami dowożą dziecko do przedszkola na podstawie zawartej 

umowy pomiędzy rodzicem a Wójtem Gminy Przemęt.  

 W związku z powyższym projekt uchwały zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z  dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) został przedłożony 

Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu celem zaopiniowania - wydano opinię pozytywną. 

Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 263) projekt uchwały został także przesłany do zaopiniowania do Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, który również przesłał opinię pozytywną.  

 Zapewniając prawidłową realizację powyższego prawa ustalenie sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Przemęt porządkuje i aktualizuje stan faktyczny zgodny ze stanem prawnym,  

tak, aby wszystkie dzieci 6-letnie odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieci 5, 4 i 3-letnie 

skorzystały z wychowania przedszkolnego od dnia 01 września 2019 r., dlatego zasadne jest podjęcie 

w/w uchwały.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


