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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie: likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela 
Makuszyńskiego  w Zakopanem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz 
§ 1 ust. 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z dnia 15.03.2019 r. 
poz. 502) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. likwiduje się Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 

7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, z siedzibą przy ul. Cyrhla 57, 34-500 Zakopane. 

§ 2.  
Od 01.09.2021 r. dzieciom w wieku od 3 do 5 lat i 6-letnim odbywającym roczne przygotowanie 

przedszkolne zapewnia się możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. 

§ 3.  
Dokumentację likwidowanego Punktu Przedszkolnego przejmuje Szkoła Podstawowa nr 

7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. 

§ 4.  
Majątek oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego pozostają w Szkole 

Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. 

§ 5.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 6.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie  z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn. zm.) szkoła publiczna, w tym także punkt przedszkolny, może być zlikwidowany
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom
możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący
zawiadomił co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji o zamiarze likwidacji punktu
przedszkolnego: rodziców uczniów  i właściwego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Projekt
o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego uzyskał pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

Likwidacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego w Zakopanem wynika ze zmian przepisów prawa, które dopuszczają obecnie
możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym w punkcie przedszkolnym nie więcej niż
25 dzieci. W związku z powyższym w celu zapewnienia opieki przedszkolnej dla najmłodszych
mieszkańców Gminy Miasta Zakopane utworzone zostaną oddziały przedszkolne przy Szkole
Podstawowej nr 7 w Zakopanem. Oddziały te zapewnią dostępność i odpowiednio
wykwalifikowaną kadrę do realizacji wychowania przedszkolnego. Dzieci zostaną objęte
wychowaniem i opieką w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak dotychczas.

Zmiana ta nie wpłynie także na jakość oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych
z rejonu funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego, a jedynie uporządkuje kwestie formalno-prawne i organizacyjne.

Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej będzie zapewniało
realizację dotychczasowych zadań wykonywanych przez likwidowany punkt. Zgodnie z opinią
Małopolskiego Kuratora Oświaty podjęcie uchwały zapewniającej wskazanie miejsca opieki nad
dziećmi po likwidacji punktu zapewni ciągłość wychowania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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