
UCHWAŁA Nr XXVIII/188/20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławkowie. 

 

       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 pkt 1, art. 29 ust. 1 

pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 910) po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty uchwala się, 

co następuje: 

 

       § 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Punkt Przedszkolny w Sławkowie 

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sławkowie, Sławkowo 4. 

 

§ 2. Dzieciom w wieku 3-5 lat zapewnia się możliwość realizacji wychowania 

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chełmża. 

 

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 

r. poz. 910) szkoła publiczna, w tym także punkt przedszkolny prowadzony przez gminę 

może być zlikwidowany przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu 

przez ten organ wychowankom tego punktu przedszkolnego możliwości opieki i wychowania 

w innym punkcie przedszkolnym lub przedszkolu. Organ prowadzący obowiązany jest 

najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji punktu 

przedszkolnego rodziców dzieci uczęszczających do tego punktu przedszkolnego, właściwego 

kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

prowadzenia szkół i punktów przedszkolnych tego typu. Punkt przedszkolny może zostać 

zlikwidowany po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

 

Gmina Chełmża, rozpoczynając procedurę likwidacji Punktu Przedszkolnego 

w Sławkowie, wykonała następujące procedury: 

1) w dniu 9 stycznia 2020 r. podjęta została uchwała Nr XXIII/136/20 Rady Gminy 

Chełmża w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławkowie; 

2) pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. (znak: ZEAS.422.1.2020) skutecznie 

poinformowano wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Punktu 

Przedszkolnego; 

3) pismem z dnia 18 lutego 2020 r. (znak: ZEAS.422.1.2020) poinformowano Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego 

w Sławkowie z dniem 31 sierpnia 2020 r.; 

4) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 5 marca 2020 r. (znak: 

DT.545.6.2020.DZ) wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Sławkowie z dniem 31 sierpnia 2020 r.; 

5) wystąpiono o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Sławkowie do następujących związków zawodowych: 

 Forum Związków Zawodowych, 

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, 

 Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”. 

 

Likwidacja Punktu Przedszkolnego jest konsekwencją zmiany przepisów regulujących 

funkcjonowanie punktów przedszkolnych wprowadzona od 1 stycznia 2018 r.  

Punkt Przedszkolny w Sławkowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sławkowie został 

utworzony na mocy uchwały Nr XXXIV/26/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Chełmża 

w miejscowościach Zelgno, Grzywna, Sławkowo i Kończewice.  

Obecnie funkcjonowanie punktów przedszkolnych reguluje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 z późn.zm.) dalej rozporządzenie.  

W § 14 rozporządzenia określono, że Organy prowadzące publiczne i niepubliczne punkty 

i zespoły, założone przed dniem 1 września 2017 r., dostosowują działalność tych punktów 

i zespołów do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

W § 4 ust. 1 rozporządzenia określono, że lokal w którym prowadzone mają być zajęcia 

w ramach punktu spełniać musi wymagania określone w przepisach w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymaganiom 

ochrony przeciwpożarowej.  



W ust. 2 rozporządzenia dopuszczono prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu 

w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań 

określonych w ust. 1 lecz w pkt 9 wyłączono prowadzenie zajęć w lokalu jeżeli w strefie 

pożarowej, w której znajduje się lokal, występują inne lokale, w których są prowadzone 

przedszkola, inne punkty lub zespoły lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

To oznacza, że punkt przedszkolny z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sławkowie, 

w której jest oddział przedszkolny może funkcjonować tylko do 31 sierpnia 2020 r. 

 

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, 

natomiast dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, 

które może być realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie dziecku możliwości korzystania z 

wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Dlatego też Gmina Chełmża od 

2012 r. sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych. W 2012 r. w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych było 143 wychowanków, w 2019 r. w oddziałach 

przedszkolnych i punktach przedszkolnych było 224 wychowanków. 

 

 

Liczba uczniów 

"0" 
poniżej 

"0" PP 

Razem 0 0 

SIO 30.09.2019 r. 104 66 54 224 

SIO 30.09.2018 r. 116 40 45 201 

SIO 30.09.2017 r. 127   55 182 

SIO 30.09.2016 r. 109   60 169 

SIO 30.09.2015 r. 105   56 161 

SIO 30.09.2014 r. 127   56 183 

SIO 30.09.2013 r. 143   57 200 

SIO 30.09.2012 r. 143     143 

 

Na terenie Gminy Chełmża wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. 

 

Dzieci 5-6 letnie realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: 1 oddział w Grzywnie (25 dzieci), 

1 oddział w Kończewicach (20 dzieci), 1 oddział w Sławkowie (22 dzieci), 2 oddziały 

w Zelgnie (37 dzieci).  

 

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego 

uruchomiono cztery dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 letnich, w których 

obecnie jest 66 wychowanków. Sieć publicznych oddziałów przedszkolnych rozszerzono o 

zamiejscowy oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Grzywnie w miejscowości 

Brąchnówko oraz oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Kończewicach w innej 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Głuchowo 3a.  

Oddziały przedszkolne dla dzieci młodszych funkcjonują również w Szkole Podstawowej 

w Zelgnie i Kończewicach.  

Dzieci młodsze tj. 3-5 letnie przyjmowane są również do punktów przedszkolnych 

w miejscowości Grzywna (15 miejsc) i Skąpe (25 miejsc). 



Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wg danych SIO na 30.09.2019 r. 

w publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Chełmża jest 

organem prowadzącym. 

 

Jednostka 

Liczba 

oddziałów 

„0” 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

poniżej 

„0” 

Liczba 

dzieci 

Razem 

liczba 

oddziałów 

Razem 

liczba 

dzieci 

Szkoła Podstawowa 

w Grzywnie 
1 25 1 25 2 50 

Szkoła Podstawowa 

w Kończewicach 
1 20 2 24 3 44 

Szkoła Podstawowa 

w Zelgnie 
2 37 1 17 3 54 

Szkoła Podstawowa 

w Sławkowie 
1 22   1 22 

Punkt Przedszkolny 

w Grzywnie 
  1 15 1 15 

Punkt Przedszkolny 

w Skąpem 
  1 24 1 24 

Razem 5 104 6 105 11 209 

 

Obecnie do Punktu Przedszkolnego w Sławkowie uczęszcza 16 dzieci w wieku 3-5 lat. 

Wszystkim tym dzieciom zapewnia się możliwość realizacji wychowania przedszkolnego 

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Chełmża. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


