
UCHWAŁA NR X/95/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, 
poz. 506) i art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze 
zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Santok:

1. Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich, z siedzibą w Lipkach Wielkich przy ulicy Szosowej 90, 66-
431 Santok;

2. Gminne Przedszkole "Mali Kasztelanie" w Santoku, z siedzibą w Santoku przy ulicy Gorzowskiej 19, 
66-431 Santok;

3. Przedszkole Gminne w Wawrowie, z siedzibą w Wawrowie, Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Janczewie, z siedzibą w Janczewie, Janczewo 27, 66-
431 Santok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze
zm.) do kompetencji rady gminy należy ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach w taki sposób, aby zapewnić dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego.

Uchwała ma charakter porządkowy, jej podjęcie podyktowane jest koniecznością formalnego
usystematyzowania funkcjonowania publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, prowadzonych przez Gminę Santok. Ustalenie sieci, o której mowa, następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty. Dodatkowo, projekt uchwały przedstawiono do zaopiniowania
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oświatowego, zasadne jest przyjęcie uchwały dotyczącej
ustalenia sieci przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę
Santok.
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