
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 14a  ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943, poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010, poz.1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017r. 
poz. 60), § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624, 
z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146 poz. 1416, z 2004r. Nr 66 poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75, 
z 2007r. Nr 35 poz. 222) Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastepuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 poz. 2125), 
w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 23 otrzymuje brzmienie: „23) Przedszkole Publiczne Nr 41 w Szczecinie, ul. Jacka 
Malczewskiego 24 oraz ul. Podhalańska 5/6”,

2) pkt 49 otrzymuje brzmienie: „49) Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie, ul. Felczaka 14 oraz 
ul. Monte Cassino 31”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.     
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Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez panią Iwonę Przybycień rezygnacji z prowadzenia Przedszkola
Niepublicznego "Literackiego" w Szczecinie z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 5/6, z dniem 1 września
2017r. Gmina Miasto Szczecin będzie dysponowała nieruchomością, w której przez 10 lat
funkcjonowało przedszkole niepubliczne powstałe w wyniku przekształcenia przedszkola publicznego.
Zwrócona Miastu nieruchomość jest w pełni przystosowana do funkcji przedszkola publicznego,
w związku z czym wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na miejsca w przedszkolach, niezbędne jest
włączenie lokalu do istniejącej już sieci przedszkoli publicznych. W związku z powyższym
nowopowstałe oddziały przedszkolne, zorganizowane w lokalu położonym przy ul. Podhalańskiej 5/6,
włącza się do Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 24. W wyniku
powyższych działań, z dniem 1 września 2017r. Przedszkole Publiczne Nr 41 w Szczecinie będzie miało
dwie usytuowane w pobliżu siebie siedziby, tj. przy ul. Malczewskiego 24 oraz przy ul. Podhalańskiej
5/6, stanowiące jedno przedszkole.

Ponadto Gmina Miasto Szczecin dysponuje również nieruchomością po byłym Przedszkolu
Niepublicznym „Calineczka" przy ul. Monte Cassino 31. W związku z czym, analogicznie jak w ww.
przypadku, włącza się oddziały przedszkolne zorganizowane w nieruchomości przy ul. Monte Cassino
31 do sąsiadującego Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14. Wobec powyższego,
z dniem 1 września 2017r. Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie będzie miało dwie sąsiadujące ze
sobą siedziby, tj. przy ul. Felczaka 14 oraz przy ul. Monte Cassino 31, stanowiące jedno przedszkole.

Zgodnie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.
Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), zlokalizowanie oddziałów w różnych miejscach jest w uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne. Podjęte działania są w pełni uzasadnione koniecznością zapewnienia przez
Gminę Miasto Szczecin wszystkim chętnym dzieciom w wieku 3-6 lat miejsc w placówkach
wychowania przedszkolnego. Niewykorzystanie po byłych przedszkolach niepublicznych lokali byłoby
dużą niegospodarnością, w przypadku gdy jest tak duże zapotrzebowanie na miejsca w tego typu
placówkach.

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem szczególnych zmian w systemie oświaty, gdyż z jednej strony
wiąże się z reformą edukacji, a z drugiej - nakłada na gminy obowiązek zapewnienia każdemu chętnemu
trzylatkowi miejsca w przedszkolu. Najprostszą i najbardziej ekonomiczną formą pozyskania nowych
miejsc przedszkolnych jest poszerzenie siedziby dotychczasowych placówek przedszkolnych, tj.
Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie oraz Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie,
poprzez nowe lokale. Organ prowadzący zapewni dyrektorom istniejących przedszkoli możliwość
sprawowania bezpośredniego nadzoru nad nowymi siedzibami, znajdującymi się w pobliżu tychże
przedszkoli.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie oraz Przedszkola Publicznego
Nr 72 w Szczecinie odbywać się będzie na zasadach powszechnej dostępności, przy czym na
nowopowstałe miejsca będą przyjmowane nowe dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do
przedszkola. Dzieci kontynuujące edukację w tych przedszkolach, będą nadal korzystały ze świadczeń
wychowania przedszkolnego w budynkach macierzystych.
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