
  

UCHWAŁA NR 54/VIII/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Szczuczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996
1)

) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szczuczyn: Samorządowe 

Przedszkole w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42, 19 - 230 Szczuczyn wchodzące w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szczuczynie ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn. 

§ 2. Ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych w następujących publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Szczuczyn: 

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, z siedzibą w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42,  

19 – 230 Szczuczyn; 

2) Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, z siedzibą w Niedźwiadnej 49,  

19 – 230 Szczuczyn: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 283/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 4623) 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Mioduszewski

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, 

2203 i 2245, z 2019 r. poz. 730 i 761. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 3412



UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały wynika z art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.  

Na podstawie art. 31 ust. 1 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 w innych formach wychowania przedszkolnego. 

Zaproponowany plan sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szczuczyn jak i plan sieci oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczuczyn jest zgodny 

z prawem i zapewnia możliwość realizacji wychowania przedszkolnego. 

Pismem nr DKS.540.45.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. Podlaski Kurator Oświaty pozytywnie 

zaopiniował przedstawiony plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 
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