
UCHWAŁA NR 201jXlX/2020

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 19 lutego 2020r.

". ,'. ;, '," :'-.\" .. -:,

w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola Im. Krasnala Hatabały w"SerOcku
poprzez utworzenie Innej lokalizacji Drowadzenla zalet dvdaktycznYCh. WYChowawczych
l opiekuńczych

<;Ni;ł podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199Or. o samorządzie gminnym (Dz. U.
(,; .

z 20l9r. poz. 506 z p6źn. zm.) oraz art. 29 ust.l pkt 1, art. 39 ust. 7a, art, 89 ust. 1,3 i 9 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. Samorząd~wego Przedszkola im. Krasnala .

Hałabały w Serocku przy ul. Włodzimierza Wolskiego 15 poprzez utworzenie drugiej lokalizacji,
prowadzenia zajęt dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Serocku przy ul. Pułtuskiej 68.

§2

Wykonanie uc;hwały powierza 'się Burmistrzowi Miasta I Gminy sercek.

§3

Uchwałił wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Uchwała o zamiarze przekształcenia Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku
" ,

poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych.
i opiekuńczych ma charakter intencyjny. Jej podlecie przez Radę Miejska w Serocku jest wymogiem
formalnym, wynikającym z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2019, poz.1148 z późno zm.). W przypadku szkoły publicznej (należy przez to rozumieć również
przedszkole) tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych" stanowi przekształcenie szkoły i przepisy art. 89 stosuje się
odpqwiednio. P.rzedszkolepubliczne"może zostać przekształcone przez organ prowadzący z końcem
roku szkolnego po zawiadomieniu, co najmniej na sześćmiesięcy przed terminem przekształcenia
przedszkola, rodziców dzieci oraz właściwego kuratora. Warunkiem podjęcia uchwaty normatywnej
jest uzyskaniepozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

SamorządowePrzedszkolew Serockuzlokalizowane przy ul. Włodzimierz Wolskiego 15 ulegnie
przekształceniu poprzez utworzenie drugiej lokalizacji dla oddziałów przedszkolnychw ~erocku przy ul.
Pułtuskiej 68. Nowa lokalizacja oddziałów mieścić się będzie w części budynku Szkoły Podstawowej
w Serocku, która jest łącznikiem z budyn~ieml przedszkola. Budynek przedszkola oraz szkoły
są połączone wewnętrznym korytarzem, co żapewnia dyrektorowi przedszkola odpowiednie warunki
do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. Aktualnie w tej części budynku
mieszcząsię oddziały przedszkolne.funkcjonujące w strukturze szkoły podstawowej, które mają zostać
zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2020r. a na ich miejscu mają być zlokalizowarte oddziały
przedszkolnezorganizowanew strukturze przedszkola.Przekształcenieprzedszkolapozwoli naciągłość
w realizacji wychowania przedszkolnego przez wychowanka w jednej placówce, bez konieczności
zmiany nauczyciela i otoczenia, w okresie realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego.

Nowa lokalizacja oddziałów przedszkolnych będzie spełniała warunki do prawidłowej realizacji
celów i zadańwychowania przedSZkolnego.t:ącznikpomiędzy budynkami szkoły i przedszkola zostanie
przebudowany. W wyniku tego rozdzielońa zostanie przestrzeń przedszkolQf 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. salath bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej. Przekształcenie
samorządowego przedszkola w Serocku korzystnie wpłynie na organizację i warunki realizacji
wychowania przedszkolnego w Serocku, a także zapewni bezpieczne i higienjczn~ warunki pobytu
dzieci w przedszkolu.Obecniew samorządowym przedszkoluw serceku jest 193 dzieci w 8 oddziałach.
W wyniku przekształcenia liczba oddziałów przedszkolnych zostanie zwiększona 03 oddzialy.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Oz.U.
z 2019r. poz. 263, ze zm.) samorzad ma również obewlazek Dowiadomienia o nrzekształceniu
przedszkolazwiązki zawodowe
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