
UCHWAŁA NR  VIII/95/2019
RADY GMINY LISKÓW

               z dnia 12 czerwca 2019 r.
                                           

w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Lisków, a także inne organy, od dnia 1 września
2019 roku.

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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Rada Gminy Lisków uchwala,
co następuje:

§ 1.  Określa  się  sieć  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach
podstawowych,  dla  których  organem prowadzącym jest  Gmina  Lisków,  a  także  inne
organy, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach
informacyjnych  publicznych  przedszkoli i  publicznych  oddziałów  przedszkolnych  w
szkołach podstawowych, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Liskowie.

§ 4. Traci moc  załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Lisków z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci  szkół podstawowych i  gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
 
§  5.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie  z dniem 01.09.2019 r.
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       Załącznik 
                                                                                                                                                                                                                                               do uchwały Nr  VIII/95/2019        

          Rady Gminy Lisków
                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 12 czerwca 2019 r.

Sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków, a
także inne organy, od 1 września 2019 r.

Lp. Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego
Adres siedziby 

1. Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Liskowie

ul. ks. Wacława Blizińskiego 50 a, 62-850 
Lisków,

2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie

ul. ks. Wacława Blizińskiego 44 a, 62-850 
Lisków,
dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć: 
ul. ks. Wacława Blizińskiego 42 b, 
62-850 Lisków

3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zakrzynie Zakrzyn - Baranek 1, 62-850 Lisków

4.
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strzałkowie Strzałków 65, 62-850 Lisków,

5.
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciepielewie Ciepielew Pierwszy 10, 62-850 Lisków,
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VIII/95/2019
RADY GMINY LISKÓW

                                               z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Li-
sków, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 roku.

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Rada
Gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych, tak aby zapewnić dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy,
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Przyjętą Uchwałą Rady Gminy Lisków nr VI/73/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie poprzez zmianę siedziby,
która uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz po zawiadomieniu ro-
dziców dzieci  szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego,  została zmieniona siedziba
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie na ul. ks. Wacława Blizińskiego  44 a,
62-850 Lisków (budynek po wygaszanym gimnazjum) oraz została wskazana dodatkowa lokali -
zacja prowadzenia zajęć,  w tym m.in. z przeznaczeniem na oddział przedszkolny tj., ul. ks. Wa -
cława Blizińskiego 42 b, 62-850 Lisków (budynek hali sportowo – widowiskowej w Liskowie).

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 Prawa oświatowego ustalenie sieci publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kurato-
ra Oświaty.
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