UCHWAŁA NR XLVIII/373/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci i obwodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy LądekZdrój
Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz granice ich obwodów.
§ 2. 1. Obwód nr 1 - Gminne przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju, ul. I. Paderewskiego 2.
2. Obwód obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Lądek-Zdrój.
3. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci 5 i 6 letnie przebywające w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Obwód nr 2 - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach
150, 57-540 Lądek-Zdrój.
2. Oddział obejmuje dzieci 5 i 6 letnie realizujące podstawę programowa w czasie 5 godzin dziennie.
3. Do obwodu należą miejscowości Skrzynka i Trzebieszowice.
§ 4. 1. Obwód nr 3 - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Kościelna 31,
57-540 Lądek-Zdrój.
2. Oddział obejmuje dzieci 5 i 6 letnie realizujące podstawę programową w czasie 5 godzin dziennie.
3. Do obwodu należą miejscowości: Kąty Bystrzyckie, Konradów, Lądek-Zdrój, Lutynia, Orłowiec, Radochów,
Stójków, Wójtówka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Na terenie Gminy Lądek-Zdrój wzrosło zapotrzebowanie mieszkańców na korzystanie z usług przedszkola. Duży
wpływ na to ma reforma wychowania przedszkolnego oraz nauczania. Zmiany w ustawie o systemie oświaty
obejmujące obowiązkiem szkolnym dzieci 6 letnie w roku szkolnym 2012/2013, spowodowały konieczność
zapewnienia wszystkim dzieciom 5 i 6 letnim, z terenu Gminy, możliość realizowania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego. Gminne Przedszkole Publiczne ma ograniczoną liczbę miejsc - 125. Nie było więc
możliwości utworzenia dodatkowych oddziałów. Istniała taka możliwość w Szkole Podstawowej Nr 1 (
zmniejszyła się liczba dzieci i oddziałów). Nie trzeba zatrudniać dodatkowo nauczycieli, bo niektórzy nayczyciele
szkoły podstawowej mają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Otrzymaliśmy również pieniądze z Rządowego
programu "Radosna Szkoła" na zakup pomocy naukowych dla dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III
w szkołach podstawowych w Trzebieszowicach i Lądku-Zdroju. W związku z powyższym proszę Radę Miejską
o podjęcie przedstawianej uchwały.
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