
UCHWAŁA NR LVII/330/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka 
w Świebodzicach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1,3 i 9 w zw. z 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 2022 r. zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza 
Korczaka w Świebodzicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

§ 2. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym, o którym mowa 
w § 1 zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Przedszkolu nr 2 w Świebodzicach, przy 
ul. Mieszka Starego 4. 

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Świebodzice do dokonania czynności związanych 
z przeprowadzeniem przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców 
uczniów, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania 
opinii w sprawie likwidacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Świebodzice. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/330/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

Uchwała o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Kroczaka 
w Świebodzicach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego ma charakter intencyjny. Jej podjęcie 
przez Radę Miejską, wynika z art. 89 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis 
ten stanowi, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14–18, może być zlikwidowana 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 jest 
obowiązany, zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty i związki zawodowe. 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach jest 
częścią szkoły podstawowej, dlatego też jego likwidacja z dniem 31 sierpnia 2022 r. związana jest 
z przekształceniem jednostki organizacyjnej, jaką jest szkoła. 

Biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata szkolne, mamy tendencję spadkową w liczbie uczniów 
uczęszczających do oddziału przedszkolnego. W poszczególnych latach szkolnych liczby te 
kształtowały się następująco: 

–2019/2020 – 24 uczniów; 
–2020/2021 – 21 uczniów; 
–2021/2022 – 16 uczniów. 
W trwającym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego uczęszcza 16 dzieci, w tym 11 dzieci 

sześcioletnich, 5 pięcioletnich. Ponadto dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego 
nie mieszkają tylko w bliskiej okolicy szkoły, ale również w centrum miasta, na Osiedlu WSK, Piasta, 
a także poza Świebodzicami. Biorąc powyższe dane pod uwagę możliwość uczęszczania do 
Przedszkola nr 2 w Świebodzicach (przy ul. Mieszka Starego 4) nie powoduje utrudnień dla dzieci. 

Główną przesłanką uzasadniającą likwidację oddziału przedszkolnego jest brak odpowiedniej liczby 
pomieszczeń, by można było zorganizować oddział przedszkolny. Pomieszczenia obecnego lokalu 
oddziału uzyskały negatywną opinię Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy, co do 
możliwości przekształcenia tego oddziału, zgodnie z wymogami prawa (od września 2022 roku), 
bowiem pomieszczenia nie spełniają wymagań przeciwpożarowych, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole 
utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkołach podstawowych. Aby dostosować pomieszczenia do wymogów 
określonych w rozporządzeniu  Gmina musiałaby dokonać inwestycji przebudowy placówki. 

Zamierzona likwidacja oddziału przedszkolnego w szkole nie zmieni dostępności do edukacji 
przedszkolnej najmłodszym uczniom, którzy będą mogli korzystać z nauki w Przedszkolu nr 
2 w Świebodzicach.  Dzieci będą miały zapewnione bardzo dobre warunki lokalowe, opiekuńcze 
i edukacyjne w przedszkolu. Nauczyciel ze zlikwidowanego oddziału przedszkolnego, będzie 
zatrudniony w placówce. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego jest 
uzasadnione. 
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