
UCHWAŁA NR XV/116/2020 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych  przez gminę Gizałki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 t.j.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148 t.j.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Gizałki od 1 września 2020 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



   Załącznik 

                                                                                                                             do Uchwały nr XV/116/2020 

                                                                                                                  Rady Gminy Gizałki 

                                                                                                                      z dnia 25.05.2020 r. 

 

 

 

Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gizałki od dnia 1 września 2020 r. 

 

 

 

Przedszkola 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa przedszkola 

 

Adres siedziby przedszkola 

 

1 

 

Przedszkole Publiczne 

„Smerfy” w Nowej Wsi 

 

Nowa Wieś 14 

63-308 Gizałki 

 

 

 

Oddziały przedszkolne 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa  

 

Adres siedziby oddziału 

przedszkolnego 

 

 

 

1 

 

 

Oddział Przedszkolny  

w Szkole Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej 

w Białobłotach 

 

 

Białobłoty 20, 

63-308 Gizałki 

 

 

 

2 

 

 

 

Oddział Przedszkolny  

w Szkole Podstawowej 

im. Obrońców Tobruku 

w Tomicach  

 

 

Tomice,  

ul. Wrzesińska 2, 

63-308 Gizałki 

 

 

 

3 

 

Oddział Przedszkolny  

w Szkole Podstawowej 
im. Ojca Św. Jana Pawła II 
w Gizałkach 

 

 

ul. Kaliska 25, 
63-308 Gizałki 

 

 



Uzasadnienie
do uchwały nr XV/116/2020
Rady Gminy Gizałki
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki ustala rada gminy.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Gizałkach z dniem 1 września
2020 r. zostaje utworzony oddział przedszkolny w tej szkole. W związku z tym należy dostosować sieć
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która ustalona była w uchwale nr
XXIV/132/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zgodność sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pozytywnie
zaopiniowana została przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli z terenu gminy Gizałki.

Wójt

Robert Łoza




