Projekt
UCHWAŁA NR III. .2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia

2019 r.

w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.t.j.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 8 ust. 15, art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust.1 pkt. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
po pozytywnym zaopiniowaniu
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Uchwala:
§1
Z dniem 1 września 2019 r. przekształcić Publiczne Przedszkole nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju
z
siedzibą
ul. Świerklańska 72 w Publiczne Przedszkole nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą
ul. Edukacyjna 13 a.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE:
Publiczne Przedszkole nr 10 mieści się w starym budynku przy ul. Świerklańskiej. Co
roku tworzono cztery grupy przedszkolne, z czego dwie były grupami popołudniowymi.
Każdego roku dzieci zamieszkałych w obrębie przedszkola było więcej, co w efekcie skutkowało
za małą ilością miejsc oraz niezadowoleniem rodziców. W związku z tym nowy budynek został
dostosowany do przedszkola z większą ilością sal zgodnie z nowymi przepisami PPOŻ.
Odnosząc się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA sygn. IOSK
3045/13) szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który
określa jej typ, nazwę i siedzibę. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej
przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
zmiana dowolnego z elementów aktu założycielskiego szkoły jest przekształceniem tej szkoły.
Art. 89 ust. 9 w związku z art. 89 ust. 1 wskazuje, że szkoła publiczna może być
przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę a organ prowadzący
jest obowiązany, na co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić
o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.
W związku z tym we wrześniu 2018 r. odbyło się spotkanie, na którym rodzice zostali
poinformowani ustnie o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 10 z siedziby
ul. Świerklańskiej 72 na siedzibę ul. Edukacyjnej 13 a. Ponadto na spotkaniu każdy rodzic
otrzymał na piśmie ww. informację oraz potwierdził odbiór i zapoznanie się z treścią pisma
własnoręcznym podpisem.
W dniu 11 grudnia 2018 r. do tutejszego organu wpłynęła pozytywna opinia
z Kuratorium Oświaty w Katowicach, w dniu 28 listopada 2018 r. uzyskano pozytywną opinię ze
Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Jastrzębie-Zdrój oraz w dniu 14 stycznie 2019 r.
uzyskano

pozytywną

opinię

z

Międzyzakładowej

Pracowników Oświaty i Wychowania w Jastrzębiu-Zdroju.
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