
Uchwała nr 288/LVII/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: utworzenia punktu przedszkolnego na terenie Miasta Gostynina

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada  Miejska  w  Gostyninie  zwraca  się  do  Burmistrza  Miasta  Gostynina  o  podjęcie  działań
zmierzających  do  utworzenia  punktu  przedszkolnego  w  przyszłej  Szkole  Podstawowej  nr  5  w
Gostyninie ul. Polna 36 – obecnie Gimnazjum nr 1 w Gostyninie ul. Polna 36.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.,poz. 2156 z późn.zm.) określa:
1. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
dla dziecka w wieku 6 lat,
2.  zobowiązanie zapewnienia możliwości  korzystania z  wychowania przedszkolnego dzieciom w
wieku 3-5 lat,

Analiza  istniejących  miejsc  w  przedszkolach  oraz  liczby  dzieci  chętnych  do  skorzystania  z
wychowania przedszkolnego doprowadziła do konieczności utworzenia dodatkowych miejsc, które
zapewnią realizacje tego zadania.
W tym celu należy w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie (zgodnie z uchwałą nr 271/LIV/2017
Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  15  marca  2017  r.  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół
podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego,  wprowadzonego  ustawą  –  Prawo
oświatowe zostanie utworzona z dniem 1 września 2017 r  z przekształcenia obecnego Gimnazjum
nr  1  w  Gostyninie  ul.  Polna  36)  utworzyć  punkt  przedszkolny  (w  obu  pozostałych  szkołach
podstawowych istnieją już takie punkty).
Warunkiem  utworzenia  punktu  przedszkolnego  jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii  właściwego
państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
po spełnieniu wymagań określonych w przepisach techniczno – budowlanych oraz w przepisach o
ochronie przeciwpożarowej oraz sanitarno- epidemiologicznych. W związku z powyższym konieczne
jest wykonanie prac adaptacyjnych ww budynku i przystosowanie istniejących w nim pomieszczeń
do ww. wymagań.


