
Uchwala Nr DV50/2019
Rady Gminy Stupsk

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia sieci oddzialów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzony ch przez Gminę Stupsk.

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

z zótgr. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016t. - Prawo

oświatowe (Dz.IJ. z2018r., poz.996 zpóźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan sieci oddzi ałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowYch

prowadzony ch ptzez Gminę Stupsk:
1) oddzińPrzedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stupsku,

adres siedziby: ul. H. SienkiewiczaII,06 - 561 Stupsk.
2) oddziałPrzedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Morawach, adres siedziby: Morawy 2,06 - 560 Konopki.
3) oddziń Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach

Kościelnych, adres siedziby: Wyszyny Kościelne Il4,06 _ 561 Stupsk.

§2,

Wykonanie uchwały powierzasię V/ójtowi Gminy Stupsk.

§3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez urrtieszczenie jej na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Sfupsk (ul. Henryka SieŃiewicza l0 w Stupsku), a także na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stupsk.

§4.

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

Województwa Mazowieckiego,zmocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.



uzasadnienie

Zgodniezart.3}ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r.,Poz.
996 zpóźn. z_n.),Rada Gminy ustala sieć prowadzonychprzęz gminę publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Wymleniona w § 1 projektu uchwĄ sieó oddziałów przedszkolnych v/ szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk fuŃcjonuje od kilku lat.^ 
Podjęcie uchwĄ w sprawie ustalenia planu sieci oddzińów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przęz Gminę Stupsk ma charakter porządkujący. WPrgwadzona

Lmiana zńązana jest z likwidacją Szkoły Filialnej w Dąbku podporządkowanej otganizacyjnie

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Stupsku. Zatem oddział przedszkolny funkcjonującY

dotychczas w Szkoló Filialnej w Dąbku, od dnia 1 września 20l9r. będzie funkcjonowaĆ w Szkole

Podstawowej im. Jana Pawła II w Stupsku.
Niniójsza uchwała zostaŁa pozytyrzrnie zaopiniowana przęz Mazowieckiego Kuratora

Oświaty i ZwiązekNauczycielstwa Polskiego.
Wobec povłyższego podjecie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRzEW


