
Projekt

z dnia  14 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Międzylesie

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 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1943 z późn.zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Od dnia 1 września 2017 r. ustala się plan sieci publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Międzylesie: 

1) Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie. 

2) Samorządowe Przedszkole w Domaszkowie, ul. Kolejowa 4, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół 
dzieci w Domaszkowie, ul. Kolejowa 10, 57-522 Domaszków.

§ 2. Od dnia 1 września 2017 r. ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie: Samorządowa Szkoła Podstawowa 
w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/152/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz planu publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Międzylesie oraz granic ich obwodów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 14a ust 
1 Rada Gminy ustala sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na 
podstawie art.14 ust 1,3,3a, 3b ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach 
wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do 
korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Ustalenie 
proponowanej sieci zapewni realizację tego zadania przez Gminę Międzylesie. Projekt uchwały został pozytywnie 
zaoopiniowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.




