UCHWAŁA NR XXXIV/203/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.1) ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. likwiduje się Punkt Przedszkolny w Brudzewicach.
§ 2. Dzieciom zapewnia się możliwość wychowania i opieki w utworzonym Samorządowym Przedszkolu
w Brudzewicach.
§ 3. Dokumentację zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach przejmuje Wójt Gminy
Poświętne, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Łódzki Kurator Oświaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Skrzypek

1) Zm.

z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985 i 2169.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) szkoła publiczna, w tym także
punkt przedszkolny może być zlikwidowany przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po
zapewnieniu przez ten organ wychowankom tego punktu przedszkolnego możliwości opieki i wychowania
w innym punkcie przedszkolnym lub przedszkolu. Organ prowadzący obowiązany jest najpóźniej na
6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego rodziców
wychowanków punktu przedszkolnego, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół i punktów przedszkolnych tego typu. Punkt
przedszkolny może zostać zlikwidowany po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.
Punkt Przedszkolny w Brudzewicach został utworzony na mocy uchwały Nr XXX/238/14 Rady Gminy
Poświętne z dnia 28 sierpnia 2014 r. w związku z realizacją przez Gminę Poświętne projektu pn.
„Samorządowy Punkt Przedszkolny w Brudzewicach”, finansowanego ze środków UE w ramach POKL.
Siedziba Punktu znajduje się w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Brudzewicach. Realizacja projektu
zakończyła się 29 czerwca 2015 r. Ponieważ liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym była niewystarczająca
w stosunku do liczby chętnych organ prowadzący podjął decyzje o utworzeniu w budynku Szkoły
Podstawowej w Brudzewicach przedszkola i utworzeniu większej liczbie miejsc dla dzieci.
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. proponuje się likwidację Punktu Przedszkolnego
w Brudzewicach. Działalność tego Punktu od roku szkolnego 2016/2017 została zawieszona
z uwagi na brak chętnych dzieci do uczęszczania do tej placówki. W czasie rekrutacji na rok szkolny
2016/2017 żaden z rodziców nie zadeklarował chęci zapisu dziecka do punktu Przedszkolnego
w Brudzewicach. Dzieci kontynuują edukację przedszkolną w nowo powstałej placówce jaką jest
Samorządowe Przedszkole w Brudzewicach. Zatem dalsze istnienie punktu Przedszkolnego w Brudzewicach
jest bezcelowe, skoro nie ma chętnych, którzy uczęszczaliby do tej placówki.
Reasumując, należy stwierdzić, że począwszy od roku szkolnego 2016/2017 Punkt Przedszkolny
w Brudzewicach w ogólnie nie funkcjonuje. Likwidacja Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach, ze
względu na zerową liczbę wychowanków ma na celu dokonanie systemowych działań porządkujących
istniejącą strukturę placówek oświatowych w Gminie Poświętne zgodnie ze stanem faktycznym. Nie
wpłynie ona na jakość oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z rejonu funkcjonowania
Punktu Przedszkolnego, ponieważ dzięki utworzeniu przedszkola zwiększyła się dla nich dostępność do form
wychowania przedszkolnego oraz warunki jego realizacji.
Uchwała Nr XXIX/175/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach została przekazana Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty
z prośbą o wyrażenia opinii w sprawie likwidacji. Pismem z dnia 24 stycznia 2017 roku znak
ŁKO.DPT.110p.6.2017.IW wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym uchwała o likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach znajduje swoje
uzasadnienie w stanie faktycznym. Proces likwidacji tej placówki będzie tylko procesem formalnym
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