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Uchwała nr XLVW lż0I8
Rady Gminy Tarnów Opolski

zdnia26lipca20l8 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych pr;zez Gminę Tarnów Opolski publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. z20I8 r. poz. 994 zę zm.) oruz art.32 ust.l ustawy z dnia 14 gnldnia 2016 r. Prawo
oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwalao co
następuje:

§ 1.

1. Ustala się sieó przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski:

1. Przedszkole Publicznę zOddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Tarnowie Opolskim,zsiedzibąw Tarnowie Opolskim przy ul. Ks. Klimasa 15.

Do obwodu przedszkolanależy miejscowośó Tarnów Opolski i Walidrogi..

2. Przedszkole Publiczne w Kosorowicach, z siedzibąw Kosorowicach przy ul. Stefana
Batorego 10.

Do obwodu przedszkol a na|eży miej scowość Kosorowice.

3. Przedszkole Publiczne w Przyworach, zsiedzibąw Przyworach,ptzy ul. Wiejskiej 56.

Do obwodu przedszko l a należy miej scowośó Przywory

2. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.

1. Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich
zsiedzibą w Kątach Opolskich ptzy ul. Szkolnej 8.

Do obwodu oddziału należąmiejscowości: Kąty Opolskie, Miedziana.

2. Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle z siedzibąw Nakle
przy ul. Przędszkolnej 3.

Do obwodu oddziału na|eżą miej scowości : Nakło, Raszowa."

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni czący Rady Gminy
Rudolf urban

§3.



UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały wynika z art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnta 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wychowanie
przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 3 |ata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 Lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania
przedszkolnego. Zgodnie z art.32 ust. 4 ww. ustawy, ustalenie sieci następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z waruŃami określonymi w ust. 3
urt.32 ustawy Prawo oświatowe.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych zapewnia dzieciom, o których mowa w art. 31, zamieszkńym na obszarze
gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. W związku przekształceniem
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich poprzez zmianę dotychczasowej
siedziby oddziału przedszkolnego z adresem: Kąty Opolskie, ul. Kościelna 12 na nową
siedzibę z adresem: Kąty Opolskie, ul. Szkolna 8 ustala się nową sieć przedszkoli publicznych
oraz oddzińów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawolyych prowadzonych przez
Gminę Tarnów Opolski. Tak zorganizowana sieć stwarza, jak pokazuje dotychczasowe
doświadczenie, warunki do objęcia opieką przedszkolną wszystkich dzieci, których rodzice
zdeklarują chęó korzystania z oferty placówek prowadzonychprzez Gminę Tarnów Opolski.

Zmiana siedziby oddziału przedszkolnego nie wpłynie na organizację dowozów dzieci
do przedszkola.

Uchwała ma charakter porządkowy, jej podjęcie podyktowane jest koniecznością
formalnego usystematyzowania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. Projekt za&ada
utrzymanie dotychczasowej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych jako optymalny sposób rcalizacji zadń z zalłesu opieki
przedszkolnej.


