
UCHWAŁA NR 397/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej 
w Ziębicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

Na podstawie art. 89 ust. 1i 9 w związku z art.29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. z 2021 r., poz. 1082) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

§ 2. O zamiarze likwidacji należy powiadomić: 

1) Rodziców dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego; 

2) Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 
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UZASADNIENIE 

 

Rada Miejska w Ziębicach wyraża zamiar likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Ziębicach z dniem 31 sierpnia 2022 r. Głównymi przyczynami 
planowanych zmian organizacyjnych jest zarówno sytuacja demograficzna jak i plany 
rozbudowy Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach. 
Uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego 
ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Miejską w Ziębicach jest wymogiem 
formalnym, wynikającym z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
Celem likwidacji Oddziału jest konieczność dostosowania sieci publicznych oddziałów 
przedszkolnych w Gminie Ziębice do realnych zachodzących zmian demograficznych. Liczba 
dzieci urodzonych w 2016r. wskazuje na to, że potrzeba zagwarantowania miejsc  dla dzieci w 
wieku 6 lat będzie zmniejszona. Dzieci 6-letnie, które nie zostaną przyjęte w wyniku rekrutacji 
do przedszkoli na terenie Ziębic, będą mogły realizować roczny obowiązek wychowania 
przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach. 
Jednocześnie rozbudowa Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach spowoduje w przyszłości, 
że baza miejsc będzie wystarczająca , aby zapewnić miejsca wszystkim dzieciom w wieku 3-6 
lat  na realizację wychowania przedszkolnego tylko i wyłącznie w przedszkolach gminnych. Po 
zakończeniu rozbudowy Przedszkola konieczna będzie również likwidacja Oddziału 
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Oddział Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Ziębicach zostanie na razie utrzymany, a warunki zostaną dostosowane  do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej, jaki musi spełniać lokal, w którym prowadzony jest 
oddział przedszkolny w szkole podstawowej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz 1531), ponieważ nakłady finansowe 
w celu dostosowania pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach są niższe niż w 
Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Sprawa została omówiona z dyrektorami obydwóch 
szkół. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach 

  

Agata Sobków 
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