UCHWAŁA Nr LIV/299/18
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie
siedziby

przekształcenia

Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2017r., poz. 1875) w związku z art. 29 ust. 1pkt1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji związków zawodowych Rada
Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:

(

§ 1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2018r. Przedszkole Gminne w Polanowie z siedzibą przy
ul. Stawnej 3 poprzez przeniesienie jego siedziby na ul. Dworcową 12 w Polanowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 31 sierpnia 2018 r.

NICZ~YRADY

(

Uzasadnienie

(

Prawo oświatowe nie zawiera legalnej definicji pojęcia "przekształcenia szkoły lub placówki".
Natomiast w art.89 ust.9 Prawa oświatowego określono, że przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się
odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Art. 89 określa tryb i warunki likwidacji
szkoły lub placówki publicznej. Skoro brak jest legalnej definicji przekształcenia, to wszystkie inne działania
związane z ingerencją w warunki utworzenia i organizacji szkoły lub placówki wymagają zachowania
warunków określonych w art. 89 i art. 88 ustawy o prawo oświatowe, z tym, że na gruncie projektu
uchwały przedłożonej Wysokiej Radzie użyte w art.89 ustawy o systemie oświaty pojęcie „likwidacji"
należy rozumieć jako „przekształcenie". Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy prawo oświatowe, szkoła
publiczna, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego
samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji
szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
W ust. 2 art. 89 ww. cyt. ustawy określono, że szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę
prawną lub fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenie na jej założenie. Zatem przekształcenie
szkoły w tym przypadku przedszkola, poprzez przeniesienie jego siedziby w Polanowie z ul. Stawnej 3 na
ul. Dworcową 12 wymaga zachowania procedury informowania, o której mowa w art. 89 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo oświatowe.
W związku z zamiarem przekształcenia Rada Miejska w Polanowie podjęła Uchwałę Nr
XLIX/273/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia
Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby.
rodziców dzieci

uczęszczających

do Przedszkola Gminnego w Polanowie

Obowiązek

poinformowania

o zamiarze

Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby

wynikający

przekształcenia

z

uchwały

Nr

XLIX/273/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 21 lutego 2018r został zrealizowany w ustawowym
(

terminie poprzez poinformowanie (skuteczne)
przekształceniem

wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych

objętych

poprzez:

- poinformowanie rodziców dzieci przedszkolnych na zebraniach grupowych w dniu 21 lutego 2018r.;
- nadania

przesyłek

listowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

zawierających przedmiotową

informację o przekształceniu do rodziców nieuczestniczących w/w zebraniach.

W dniu 12 marca 2018r. na wniosek Burmistrza Polanowa Zachodniopomorski Kurator Oświaty wydał
postanowienie znak WWEAS.542.14.2018.DA pozytywnie opiniujące zamiar przekształcenia poprzez
zmianę

siedziby Przedszkola Gminnego w Polanowie z adresu: ul. Stawnej 3 w Polanowie na adres: ul.

Dworcowa 12 w Polanowie.
Przedłożony

podlega

również

wydały następującymi

pismami:

projekt

pozytywne opinie

uchwały

- z dnia 07.06.2018r. Komisja

Międzyzakładowa

opiniowaniu przez organizacje

WZZ „Solidarność Oświata w Boninie,

związkowe,

które

- z dnia 12.06.2018r. Zachodniopomorski
- z dnia 14.06.2018r. Zarząd

Oddziału

Zarząd

w Polanowie

Przedszkole Gminne w Polanowie z
prowadziło

(

Wojewódzki Forum
Związku

siedzibą

Związków

Zawodowych,

Nauczycielstwa Polskiego.

przy ul. Stawnej 3 w Polanowie

swoją działalność

pod dwoma adresami, tj. Stawna 3 i Dworcowa 12.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym liczba oddziałów przedszkolnych na przestrzeni
ostatnich 16 lat stale się zwiększała. Od roku '.2002 uruchomiono funkcjonowanie oddziałów
przedszkolnych na ul. Dworcowej 12 gdzie zorganizowano 3 oddziały sześciolatków. Budynek przy ul.
Stawnej 3 w Polanowie w ostatnim dziesięcioleciu nie spełniał wymagań technicznych i budowlanych
do organizowania pobytu dzieci a poprawa jego stanu wymagała kosztownego remontu. W obliczu zmian
organizacyjnych jakie zaistniały w wyniku rozwiązania w 2012 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Polanowie przy ul. Dworcowej 12 oraz utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie z siedzibą przy
ul. Gradowe Wzgórze 5 podjęto decyzję o zorganizowaniu wychowania przedszkolnego przy ul.
Dworcowej 12 jako docelowej siedziby Przedszkola Gminnego w Polanowie. W ślad za tą decyzją
rokrocznie desygnowano środki finansowe na przeprowadzenie koniecznych remontów w celu
zorganizowania bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki adaptujących sale i
pomieszczenia dla potrzeb najmłodszych. Wskutek tej decyzji i przeprowadzonych remontów od września
2012r. zostały zorganizowane oddziały przedszkolne w nowo wyremontowanych salach usytuowanych na
1 i 2 kondygnacji. W następnych latach kontynuowano prace remontowe (kuchnia, zaplecze kuchenne,
zabezpieczenia p.poż) i stopniowo wygaszano działalność przedszkola przy ul. Stawnej 3. Od września
2017r. wychowanie przedszkolne Przedszkola Gminnego w Polanowie organizowane jest w budynku przy
ul. Dworcowej 12. W roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola uczęszcza 145 dzieci w wieku 3-6 lat„
podzielonych na 6 grup wychowawczych. Każda grupa ma swoją salę, w której wyodrębnione są strefy
zabawy i nauki. Przedszkole posiada wyodrębnioną salę leżakowania dla najmłodszych wychowanków. Do
dyspozycji przedszkolaków jest także odrębna sala zabaw połączona z pracownią integracji sensorycznej,
w której prowadzone są zajęcia specjalistyczne zgodnie z orzeczeniami i opiniami Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie. W przedszkolu funkcjonuje również aula, wyposażona w
sprzęt audio, na której odbywają się różnego rodzaju uroczystości, spotkania, koncerty, narady, szkolenia
i zebrania. Przedszkole posiada również gabinet psychologa/logopedy, gabinet dyrektora oraz
pomieszczenia biurowe. Zaplecze kuchenne stanowi kuchnia z jadalnią oraz wygospodarowane w piwnicy
pomieszczenia magazynowe żywności. Natomiast budynek przy ul. Stawnej 3 w Polanowie został decyzją
Rady Miejskiej przeznaczony od września 2017r. na działalność Żłobka Gminnego w Polanowie.

