
UCHWAŁA NR XLVII/370/2023 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 15 lutego 2023 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W 

Stumilowym Lesie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40), art. 39 ust. 7a, art. 89 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. zamierza się przekształcić Przedszkole Publiczne w Czernikowie 
„W Stumilowym Lesie” poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w budynku Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, 
przy ul. Szkolnej 15. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Czernikowo do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu przekształcenia przedszkola, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia rodziców dzieci Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” i Kujawsko - 
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię 
w sprawie przekształcenia przedszkola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) tworzenie innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie 
przedszkola, do którego mają zastosowanie przepisy art. 89 w/w ustawy. 

Przedłożona uchwała stanowi akt prawny rozpoczynający proces przekształcenia Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” poprzez dodanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie Szkoły 
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, przy ul. Szkolnej 15 i jest konsekwencją aktualnej 
sytuacji organizacyjnej i społecznej, wynikającej z liczby dzieci, zasobów lokalowych oraz potrzeb i opinii 
środowiska lokalnego. Dodanie lokalizacji nie wpłynie negatywnie na jakość kształcenia i wychowania, 
a wręcz ma zdecydowanie poprawić komfort nauki i pracy. 

Planowana zmiana zakłada możliwość organizacji zajęć dla dzieci 6-letnich („zerówka”) z Przedszkola 
Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” w budynku Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego 
w Czernikowie przy ul. Szkolnej 15. Proces rekrutacyjny do przedszkola w ostatnich latach pokazał, że 
chętnych dzieci jest więcej niż dostępnych miejsc. Stworzenie dodatkowej lokalizacji pozwoliłoby na przyjęcie 
większej ilości dzieci. Natomiast przeniesienie oddziału z dziećmi 6-letnimi do budynku szkoły podstawowej 
pozwoliłoby na przystosowanie się dzieci do edukacji szkolnej. 

Siedziba Przedszkola Publicznego w Czernikowie „W Stumilowym Lesie” przy ul. Gimnazjalnej 1 oraz obiekt 
Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie przy ul. Szkolnej 15, znajdują się w bliskiej 
lokalizacji. Dzieli je zmodernizowane przejście dla pieszych, przy którym organ prowadzący wraz 
z dyrektorem przedszkola wypracuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas 
przemieszczania się. 

O zamiarze przekształcenia przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oświatowego, najpóźniej 
na 6 miesięcy przed przewidzianym terminem przekształcenia, zawiadamia się: rodziców dzieci, właściwego 
kuratora oświaty. Czynności informacyjne rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej wyrażającej 
wymieniony wyżej zamiar. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały intencyjnej jest w pełni uzasadnione. 
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