
UCHWAŁA NR XLVII/372/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 8 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 18 października 2017 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Czernica 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Czernica wprowadza się zmianę treści §1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Realizując ustawowy obowiązek zapewnienia dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy 
warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa do 
korzystania z wychowania przedszkolnego ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Czernica:

1. przedszkola publiczne:

1) Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy, 55-003 Czernica, 
ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9,

2) Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, 55-002 Kamieniec 
Wrocławski, ul. Sukcesu 2,

2. oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej, 55-003 Czernica, Chrząstawa 
Wielka, ul. Wrocławska 19,

2) Szkoła Podstawowa im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Dobrzykowicach, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Dobrzykowice, ul. Sukcesu 2,

3) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim, 55-002 Kamieniec 
Wrocławski, ul. Kolejowa 8,

4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach, 55-003 Czernica, Ratowice, 
ul. Wrocławska 36.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo oświatowe rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tak, aby zapewnić
dzieciom zamieszkałym na obszarze Gminy możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Czernica uchwały nr XL/328/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania
Niepodległości Polski w Dobrzykowicach w Przedszkole Publiczne w Dobrzykowicach oraz uchwały
nr XL/329/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrzykowicach zwiększa się od 1 września 2018 r. liczba przedszkoli publicznych funkcjonujących na
terenie Gminy Czernica.

Niezmienione pozostają zapisy dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych w miejscowościach: Czernica, Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski i Ratowice.
Ze względu na znaczną liczbę dzieci sześcioletnich zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej
w Dobrzykowicach Wójt Gminy Czernica podjął decyzję o utworzeniu dwóch dodatkowych oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Dobrzykowicach dla zapewnienia dzieciom możliwości odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty wydał taką opinię w dniu 28 sierpnia
2018 roku.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
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