
 

 

UCHWAŁA NR IX/59/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 czerwca 2019 roku 

 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty i zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy 

Gozdowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. ustala się sieć publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gozdowo: 

1) Publiczne Przedszkole w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo. 

 

§ 2. Z dniem 1 września 2019 r. ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w następujących 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo: 

1) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach , ul. Szkolna 1, 

09-213 Gozdowo; 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 199/XXXII/2009 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009 

roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów  

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Uchwała Nr 51/VI/11 Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXXII/09 Rady Gminy 

Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t. j. Dz. U.  

z 2018 roku poz. 996 z późn. zm.) Rada Gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę  

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

      Na terenie Gminy Gozdowo ulega zmianie baza lokalowa placówek wychowania 

przedszkolnego poprzez likwidację z dniem 31.08.2019 roku Szkoły Podstawowej  

w Ostrowach w której był zorganizowany oddział przedszkolny. 

      Od 1 września 2018 roku na podstawie woli rodziców dwoje dzieci w wieku sześciu lat 

spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu  

w Gozdowie. W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od dwóch lat 

funkcjonują dwa oddziały przedszkolne dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 

      Tak zorganizowana sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

pozwala objąć opieką wszystkie dzieci, których rodzice deklarują chęć korzystania  

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gozdowo placówkach. 

      Wobec powyższego koniecznym jest dostosowanie do stanu faktycznego zapisów 

obowiązującej uchwały ustalając sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


