
Uchwała NR 200/X.X/2020

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 19 lutego 2020r.

w sprawie zamiaru przekształcenia S,zkały Podstawowej Im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez

likwidację oddziałów przedszkolnych

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

z 2019r. poz. 506 z póz. zm.) oraz art, 29 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1,3 i9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe (Oz.U. z 2019r. poz. 1148 z póżn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala,

co następuje:

§1

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły podstaw~wej im. Mikołaja

Kopernika w Serocku przy ul. Pułtuskiej 68 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.

§2

Wykonanie.uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Uchwała o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej lm, Mikołaja Koperńika w Serocku
polegającym na likwidacji oddziałów przedszkolnych ma charakter intencyjny. Jej podjęCie przezRadę
Miejska w Serocku jest wymogiem formalnym, wynikającym z art. 89 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia
20.16r. Prawo oświatowe (D~. U. z 2019, poz.1~48 z pófn. zm.) stanowiącym, ii szkoła publiczna
prowadzona .przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana przez organ
prowadzący z końcem roku szkolnego po zawiadomieniu, co najmniej na sześć miesięcy przed
terminem likwidacji rodzioów uczniów, właściwego kuratora. Warunkiem podjęcia uchwały
normatywnej jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

Na podstawie art. 14a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty RadaMiejską
w Serocku uchwałą Nr 513/LX/2010 z dnia 30.06.2010r. ustaliła sieć publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto I Gmina
Serock, ustanawlając w § l p.kt5 oddział przedszkolny w SzkolePodstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 68. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ostatnich latach i wzrost
zainteresowania rodziców posyłaniem dziecka do placówki wychowania przedszkolnego oraz zmiany
systemowe dotyczące dziecka sześcioletniego sprawiły, ii aktualnie w organizacji szkoły podstawowej
w Serocku funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Oddziały przedszkolne zostały zorganizowane
w części budynku szkoły, która jest łącznikiem z budynkiem samorządowego przedszkola w Serocku.
Pomieszczenia w tej części budynku szkoły zostały doraźnie zaadoptowane na potrze~y dzieci
przedszkolnych. Po latach funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
w Serocku, do których zapisywane były dzieci przedszkolnew większości w wieku 6 lat, sporadycznie
w wieku 5 lat, chcemy poprawić warunki i bezpieczeństwo dziecka przedszkolnego w publicznych
placówkach przedszkolnych w Serocku craa ujednolicić organizacyjnie placówki, tym samym uniknąć
przechodzeniastarszegodziecka przedszkolnegodo innej placówki, cowiąże się ze zmianą nauczyciela.
Ponadto p'rzepi~ prawa obligują organy prowadzące do dostosowania pomieszczeń oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych do. wymogów przepisów ochrof'Y
przeciwpożarowej. -

W związku z powyis~ym planujemy zlikwIdować oddziały praedszkolne funkcjonujące
w strukturze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, a w to miejsce utworzyć inną
lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych. wychowawczych i opiekuńczych przez Samorządowe
Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku. Dzieci reałizujące obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku będą mogły
go kontynuować w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. likwidacja oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Serocku nie spowoduje zmniejszenia liczby miejsc do wychowania
przedszkolnego, ale znacząco poprawi warunki realizacji wychowania przedszkolnego. W wyniku
przebudowy rozdzielona zostanie przestrzeń przedszkolna od szkolnej, co zwiększy komfort
i bezpieczeństwo przebywających dzieci .w przedszkolu i w szkole, powstaną cztery sale
z przeznaczeniem dla dzieci przedszkolnych, łazienki, szatnie, gabinety terapii zajęciowej oraz
niezbędne magazyny, a także winda gastronomiczna, która umożliwi spożywanie posiłków przez
przedszkolaków w salach bez koniecznqści schodzenia do stołówki szkolnej. Szkoła w wyniku
przebudowy uzyskafunkCjonalną bibliotekę dostępną z częściszkolnej.



Nauczyciele zatrudnieni w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku

otrzymają propozycję przeniesienia do pracy w pierwszej kolejności do Samorządowego Przedszkola
im. Krasnala Hałabały w serocku, w oparciu o, art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta

NauczYciela. Jednakże do nauczyCieli wykonujących pracę w likwidowanych oddziałach przedszkolnych

ma zastosowanie art. 20 ww. ustawy. Z uwagi na powyższe, w celu poprawlenia organizacji i warunków

realizacji wychowania przedszkolnego, podjęcie powyższej uchwały Jest zasadne.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U.

z 2019r. poz. 263, ze zm.) samorząd ma również obowiązek pOWiadomienia o likWidacji oddziałów

przedszkolnych w szkole związków zawodowych.
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