UCHWAŁA NR VII.76.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Chobocie przy Szkole Podstawowej w Chobocie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Rada Miejska w Halinowie, uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwiduje się Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Chobocie, Chobot 50, 05-074 Halinów.
§ 2. Należności, zobowiązania i majątek likwidowanej jednostki przejmuje Szkoła Podstawowa
w Chobocie.
§ 3. Dokumentację likwidowanego punktu przedszkolnego przejmuje Burmistrz Halinowa, za wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
W dniu 1 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 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.2017.1657). § 4 ust. 1 określa warunki dla lokalu, w którym mają być prowadzone
zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania
określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
W przypadku, gdy lokal nie spełnia powyższych warunków dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach
punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań
określonych w ust. 1, jeżeli m.in. w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale,
w których są prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoły lub oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych. Budynki, w których znajdują się szkoły maja kategorię ZL III. W budynku szkoły
podstawowej w Chobocie, w której odbywają się zajęcia punkt przedszkolny droga ewakuacyjna jest wspólna
dla oddziałów przedszkolnych w szkole i punktu przedszkolnego. Wobec powyższego zgodnie z przywołanym
rozporządzeniem, należy przeprowadzić procedurę likwidacyjną Nie ma to wpływu na organizowanie
wychowania przedszkolnego, bowiem do oddziałów przedszkolnych mogą być przyjmowane dzieci w wieku
od 3-6 lat. Oddziały przedszkolne mogą być tworzone zgodnie z potrzebami, natomiast punkt przedszkolny
może być wyłącznie jednooddziałowy.
Na mocy § 14. organy prowadzące publiczne i niepubliczne punkty i zespoły, założone i funkcjonujące
przed dniem 1 września 2017 r., dostosują działalność tych punktów i zespołów do wymagań określonych
w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną może dokonać jej likwidacji przy
zachowaniu określonej w ustawie procedury: co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji Punktu
Przedszkolnego organ prowadzący informuje kuratora oświaty o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego
i występuje o opinię w tej sprawie przedkładając podjętą uchwałę intencyjną oraz powiadamia rodziców dzieci
uczęszczających do Punktu Przedszkolnego o planowanych zmianach.
W związku z powyższym Gmina Halinów co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji poinformowała
wszystkich rodziców uczniów o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego w Chobocie, wystąpiała róznież
o opinię do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po uzyskanej pozytywnej opinii kuratora oświaty podejmuje się
uchwałę w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego.

