
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez poprzez utworzenie innej 
lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

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 z późn. zm.), art. 39 ust. 7a i 89 ust. 1, 3 i 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku przekształca się Przedszkole Publiczne w Wołczynie z siedzibą przy 
ul. Sienkiewicza 1 poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych.

2. Od dnia 01 września 2019 roku wychowankom Przedszkola Publicznego w Wołczynie zapewnia się 
możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w siedzibie przedszkola oraz w innej lokalizacji 
prowadzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

1) adres siedziby przedszkola: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 1;

2) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: Wołczyn, ul. 
Sienkiewicza 4 (obiekt dydaktyczny).

§ 2. W zakresie wynikającym z § 1 akt założycielski Przedszkola Publicznego w Wołczynie otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Akt założycielski przedszkola

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 15, art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 i 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

z dniem 1 września 2019 roku Akt założycielski otrzymuje brzmienie:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOŁCZYNIE

siedziba:

WOŁCZYN, ul. SIENKIEWICZA 1

inna lokalizacja prowadzenia zajęć:

WOŁCZYN, ul. SIENKIEWICZA 4
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Uzasadnienie

Zgodnie z projektem uchwały z dniem 31 sierpnia 2019 roku nastąpi przekształcenie Przedszkola
Publicznego w Wołczynie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych tj. Wołczyn ul. Sienkiewicza 4 (budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr
2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie). Przekształcenie będzie polegało na przejęciu ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Wołczynie prowadzenia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla
dzieci 6-letnich. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla tych dzieci będą się odbywały
w innej lokalizacji zajęć - ul. Sienkiewicza 4. Do tego budynku zostaną również przeniesione grupy dzieci
5-letnich, zajmujące obecnie pomieszczenia w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5. Poprawi to warunki prowadzenia zajęć i pozwoli na wydłużenie czasu
pracy z dziećmi, a także da możliwość korzystania z wyżywienia, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
Zajęcia dla dzieci młodszych – 3 i 4 letnich będą w dalszym ciągu prowadzone w siedzibie przedszkola przy
ul. Sienkiewicza 1.

W dniu 23 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Wołczynie podjęła uchwałę intencyjną nr IV/33/2019
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie. Organ prowadzący szkołę
pismem EKS.4421.5.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r. zawierającym uchwałę intencyjną wraz
z uzasadnieniem, zwrócił się do Opolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia
Przedszkola Publicznego w Wołczynie. Ponadto zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 organ prowadzący pismem
nr EKS.4421.4.2.2019 z dnia 31.01.2019r. zawiadomił skutecznie rodziców uczniów o zamiarze
przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

Opolski Kurator Oświaty postanowieniem WRE.542.33.2019 z dnia 07 marca 2019 r. zaopiniował
pozytywnie zamiar przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Zarówno Zarząd Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Kluczborku pismem nr 10/2019 z dnia 16.01.2019 r. jak i Zarząd
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wołczynie pismem z dnia 21.01.2019 r. wyraziły
pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Wołczynie.
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