
UCHWAŁA  Nr XXI/152/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się sieć publicznych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno od dnia 1 września 2017 r., zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XXI/152/17 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 28 marca 2017 r. 

SIEĆ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GNOJNO  

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R. 

Lp. Nazwa  
Adres siedziby  

 

1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 

Gnojno 148 

28-114 Gnojno 

 

Punkt Filialny w Balicach  

Balice 59 

28-114 Gnojno 

 

Punkt Filialny w Jarząbkach  

Jarząbki 90 

28-114 Gnojno 

2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Raczycach 
Raczyce 64 

28-114 Gnojno 

3. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 
Gnojno 148 

28-114 Gnojno 

4. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Raczycach 
Raczyce 64 

28-114 Gnojno 
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UZASADNIENIE 

Art. 14 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż: „Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 29 

grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawy stanowi, iż: ”ustalenie sieci 

(…) następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty …”.  

W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U z 

2017 r., poz. 60) Gmina jest zobowiązana do dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, w którym nie będzie gimnazjów, a dotychczasowe szkoły sześcioletnie staną się ośmioletnimi 

szkołami podstawowymi. W uchwale Rady Gminy Gnojno nr XX/143/17 w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego była zamieszczona proponowana sieć oddziałów 

przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno (jako 

zał. nr 4). Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Zaproponowana w niniejszej uchwale sieć przedszkolna zapewnia wszystkim dzieciom zamieszkałym na 

terenie Gminy Gnojno możliwość spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 

ustawy o systemie oświaty. 

Ze względu na powyższe, przyjęcie uchwały ustalającej sieć oddziałów przedszkolnych i punktów 

przedszkolnych jest uzasadnione. 
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