
UCHWAŁA NR XXV/202/21 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice 

Na podstawie arty. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz.1082) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy 
Pakosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice. 

Plan sieci publicznych przedszkoli stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/202/21 

Rady Gminy Pakosławice 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

Plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres siedziby przedszkola,  

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 

1. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Gminy Pakosławice Przedszkole 
w Prusinowicach 

 
 

Prusinowice  
ul. Szkolna 9,  

48-314 Pakosławice 
 

2. 

 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Gminy Pakosławice Publiczne 
Przedszkole we Frączkowie  

Frączków 2,  
48-314 Pakosławice 
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Uzasadnienie 

W związku z faktem wprowadzenia zmian dotyczących przekształcenia oświaty na terenie Gminy 
Pakosławice polegających na: 

- rozwiązaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goszowicach, 

- przekształceniu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Goszowicach, 

- zmianie nazwy Zespołu Szkół w Prusinowicach, 

- włączeniu Publicznego Przedszkola we Frączkowie do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy 
Pakosławice, 

zachodzi potrzeba uregulowania planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. 

Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe 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, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużnej jednak niż do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko w wieku 
6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zadaniem własnym gminy jest 
zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, oraz realizacji prawa, o którym 
mowa w ust. 6. Zgodnie z art. 32 cytowanej ustawy do zadań Rady Gminy należy ustalenie sieci prowadzonych 
przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Przedszkola wykazane w sieci maja swoją siedzibę na obszarze objętym obwodem szkoły wchodzącej 
w skład Zespołu zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy prawo oświatowe. Jednocześnie przedstawiany projekt planu 
sieci publicznych przedszkoli zapewni wszystkim dzieciom zamieszkującym na terenie Gminy Pakosławice 
możliwość realizacji wychowania przedszkolnego oraz odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
zgodnie z art. 31 ust. 4-6 ww. ustawy przy jednoczesnym zapewnieniu, aby droga dziecka zgodnie 
z art. 32 ust. 3 ww. ustawy nie przekraczała wymaganych prawem odległości, a w przypadku przekroczenia tych 
odległości, zgodnie z art. 32 ust. 5-7 ww. ustawy organ prowadzący przedszkola zapewni bezpłatny transport 
i opiekę w czasie przewozu dzieci do przedszkoli. 

Ostatnia uchwała Rady Gminy Pakosławice ustalająca sieć publicznych przedszkoli oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych była podjęta w dniu 30 grudnia 
2004 roku(XXIII/83/04). W roku 2012 przedszkola zostały włączone do nowo powstałych zespołów szkół. Od 
tamtego czasu nie były podejmowane uchwały ustalające sieć publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice. 

Nowy plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę będzie obowiązywał od dnia 1 września 
2021 roku.
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