
UCHWAŁA NR XIX/123/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Parzymiechach z siedzibą w 
Zimnowodzie 60

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art 5c pkt 1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. 
Dz.U. z 2015.2156) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z 8 marca 1990r. o samorządnie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2015.1515)

Rada Gminy Lipie,
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się  zlikwidować z końcem roku szkolnego 2015/2016 tj. z dniem 31 sierpnia 2016  
r. Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Parzymiechach.

2. W przypadku likwidacji Oddziału Zamiejscowego Przedszkola Publicznego w Parzymiechach 
zapewnia się wychowankom możliwość korzystania z innych placówek przedszkolnych funkcjonujących 
w Gminie Lipie w tym w szczególności w Przedszkolu w Parzymiechach wchodzącym w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Lipie  do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze 
likwidacji oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Uzasadnienie

Oddział Zamiejscowy w Zimnowodzie Przedszkola Publicznego w Parzymiechach funkcjonuje
od 2011 r. W chwili obecnej do niego uczęszcza tylko 18 wychowanków.

Na chwilę obecną przedszkole w Parzymiechach jest przygotowane na utworzenie
3 oddziałów przedszkolnych, czyli na przyjęcie 75 wychowanków. Od 1 września 2016 roku, po
przeniesieniu dzieci do nowej siedziby przedszkola, mieszczącej się w budynku szkolnym, będzie
można utworzyć tam cztery oddziały. Obecnie do przedszkola w Parzymiechach uczęszcza tylko 45
wychowanków (stan SIO wrzesień 2015 r.).

Oddział Zamiejscowy w Zimnowodzie położony jest w bliskiej odległości od przedszkola w
Parzymiechach, tj. około 2,5 km. Przedszkole w Zimnowodzie czynne jest w godz. od 8.00-15.00,
natomiast przedszkole w Parzymiechach czynne jest w godz. 7.00-16.00.

Dzieci przebywające w Oddziale Zamiejscowym w Zimnowodzie sąw zróżnicowanym wieku,
ale z uwagi na małą liczebność wychowanków, uczą się w jednej grupie. W tak połączonych grupach
niemożliwe jest właściwe realizowanie podstawy programowej odpowiedniej do wieku dzieci, a w
szczególności utrudnia to realizację rocznego programu przygotowania przedszkolnego przed
podjęciem przez dziecko obowiązku szkolnego.

Z dniem 1 września 2016 r. planujmy oddać do użytkowania nowe pomieszczenia przedszkolne
mieszczące się w budynku szkolnym w Parzymiechach. Umożliwi to utworzenie w tym miejscu 4
oddziałów przedszkolnych. Zaplanowany remont w/w pomieszczeń znacznie podwyższy standard
przedszkola.

Z danych demograficznych wynika, że na terenie Zimnowody liczba urodzeń prezentuje się
następująco:

w roku 2010 - 6 dzieci

w roku 2011- 3 dzieci

w roku 2012- 6 dzieci

w roku 2013- 3 dzieci

w roku 2014 -1 dziecko

Powyższe potwierdza, iż liczba urodzeń spada.

Przedszkole w Parzymiechach dysponuje odpowiednią liczbą miejsc, aby przyjąć dzieci
uczęszczające do Oddziału Zamiejscowego w Zimnowodzie i rocznie wynoszą około 150.000,00 zł.
Koszty utrzymania Oddziału Zamiejscowego w Zimnowodzie są wysokie. Po połączeniu liczba
oddziałów przedszkolnych sumarycznie nie ulegnie zmianie, ale dzieci będą uczęszczały do grup wraz
ze swoimi rówieśnikami i będą realizowały program adekwatny do ich wieku i możliwości.

W chwili obecnej w gminie Lipie istnieją następujące przedszkola: w Lipiu, w Lindowie, w
Parzymiechach oraz Oddział Przedszkolny w Rębielicach Szlacheckich, a także Oddział Zamiejscowy
w Zimnowodzie. Dysponują one łączną ilością miejsc w liczbie około 250. Pozwoli to na przyjęcie
wszystkich chętnych dzieci. Pomimo przyjęcia wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji w
przedszkolach gminy Lipie, nadal pozostaje wiele wolnych miejsc.

W oddziale przedszkolnym w Zimnowodzie pracuj tylko 1 nauczyciel, co w przypadku nagłego
zdarzenia może spowodować sytuację zagrażającą bezpieczeństwu dzieci (np. omdlenie nauczyciela,
nagły wypadek, konieczność udzielenia dziecku pomocy, czy skorzystania z toalety). Sytuacja, w
której jeden nauczyciel prowadzi jednocześnie zajęcia edukacyjne dla 3-, 4-, 5- i 6-latków może
również przekładać się na niską jakość kształcenia.

Dzieciom, realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, gmina zapewni
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bezpłatny przejazd autobusem pod nadzorem opiekuna jednym z 2 własnych autokarów
przeznaczonych na dowóz dzieci.
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