
UCHWAŁA NR XXXIII/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 9 lutego 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów:

1) Przedszkole Miejskie „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie, ul. Władysława Łokietka 14, 58-130 Żarów,

2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. 1 Maja 2, 58-130 Żarów,

3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45, Imbramowice, 
58-130 Żarów,

4) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, ul. Wojska Polskiego 43, 
Mrowiny, 58-130 Żarów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943
z póżn. zm.) „Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych została zorganizowana na podstawie możliwości
lokalowych placówek oraz długości poszczególnych tras. Uwzględnia ona również konieczność zapewnienia od
1 września 2017 roku dzieciom w wieku 3-5 lat prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, Nieodpłatne korzystanie z wychowania
przedszkolnego w zakresie realizacji podstawy programowej dla dzieci w wieku 3-4 lata zapewnione zostanie
w Przedszkolu Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie. Dla dzieci w wieku 5 lat – miejsca w Przedszkolu
Miejskim „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie (w przypadku wolnych miejsc) oraz we wszystkich oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Żarów. W sytuacji przekroczenia drogi dziecka
spełniającego obowiązek odbycia roczne przygotowanie przedszkolne i dziecka pięcioletniego z domu do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, gmina zapewni bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu dziecka.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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