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PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr …. 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z  … sierpnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Skąpem. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 8 ust. 15, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 32 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), § 1 pkt 1 i § 6 

rozporządzenia 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 2020 r. poz. 1520) uchwala się, co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XLVIII/388/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Skąpem, w załączniku Organizacja Punktu 

Przedszkolnego w Skąpem § 10 i § 11 otrzymują brzmienie: 

„§ 10. Dzienny wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej, w tym 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 5 godzin (w godzinach od 8.00 do 

13.00). 

§ 11. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.30.”. 

       

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Podlaszewska 

kierownik ZEAS 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z realizacją w roku szkolnym 2018/2019 projektu pn. „Przedszkole 

Akademia Milusińskich – remont oraz przebudowa budynku starej szkoły w miejscowości 

Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego” z dniem 1 września 2018 r. 

został utworzony Punkt Przedszkolny w Skąpem. 

W ramach działania Gmina Chełmża wyremontowała budynek starej szkoły w 

miejscowości Skąpe i utworzyła punkt przedszkolny przeznaczony dla 25 dzieci. Obecnie 

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 13.00.  

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy planowane jest wydłużenie godzin 

funkcjonowania punktu przedszkolnego i zapewnienie opieki dzieciom w wieku 

przedszkolnym w godzinach od 6.30 do 16.30.  

Dlatego też konieczne jest podjęcie uchwały, w której zostanie zmieniona Organizacja 

Punktu Przedszkolnego w Skąpem w rozdziale 4 dot. dziennego wymiaru godzin zajęć 

świadczonego w punkcie nauczania, wychowania i opieki.  

  

 

 

 


