
UCHWAŁA NR 413/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 89 ust. 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2022 r. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach z siedzibą w ul. Zamkowa 31. 57-220 Ziębice 

§ 2. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Ziębice w wieku 3-5 lat będą miały możliwość skorzystania 
z ustawowego prawa do wychowania przedszkolnego, a w wieku 5-6 lat będą miały zagwarantowane miejsce 
realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B29C7925-80CF-473A-A6A7-D6A4CEAB0291. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Likwidacja oddziału przedszkolnego stanowi przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 89 ust.9 

ustawy Prawo Oświatowe, a zatem stosowana procedura jego dokonania wynika z odpowiednio 

stosowanych art. 89 ust. 1-8 tej ustawy, tak jak w przypadku likwidacji szkół. Szkoła może być 

przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który zobowiązany jest co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze likwidacji oddziału 

przedszkolnego: rodziców dzieci oraz właściwego kuratora oświaty. Szkoła może zostać 

przekształcona po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty. 

 W dniu 24 lutego 2022r. Rada Miejska w Ziębicach podjęła uchwałę nr 397/VII/2022 w 

sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w 

Ziębicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

 Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Ziębicach zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego pismem z dnia 25 

lutego 2022r. 

 W dniu 22 marca 2022r. Dolnośląski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach poprzez 

likwidację oddziału przedszkolnego. 

Związki zawodowe, t.j.:  

- Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Ziębicach pismem z dnia 23 lutego 2022 

r. podzielił stanowisko Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zamiaru likwidacji oddziału 

przedszkolnego i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały; 

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” oddział w Ząbkowicach Śl. 

pismem z dnia 25 lutego 2022 r. również pozytywnie zaopiniował projekt uchwały; 

- Zarząd Wojewódzki Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych nie 

przedstawił swojej opinii w okresie 30 dni od daty przekazania pisma (tj. 25.01.2022r.). 

Celem likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach jest 

konieczność dostosowania  realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian 

demograficznych oraz związaną z tym koniecznością racjonalizacji wydatków budżetowych 

ponoszonych na realizacje zadań oświatowych.  

 Warunkiem likwidacji oddziału przedszkolnego jest podjęcie przez Radę Miejską w 

Ziębicach stosowanej uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach  

Agata Sobków 
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