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w sprawie wlqczenia Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach do Zespolu Szkél Ogélnoksztalc c ch nr4 Y
14 w Gliwicach

Q. Z

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzqdzie gminnym (t '. Dz. U.
2020

. .3
z r., poz. 713 z péin. zm.), art 91 ust. 7 w zwiqzku z art. 29 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oéwiatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1. W1qczyé zdniem 1.0912021 r Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwi h ul'. cac , lea Stefana Zeromskiego
26 do Zespohl Szk<51 Ogélnoksztalrcqcych nr 14 w Gliwicach przy ulicy Przedwioénie 2.

§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwa1y, ma na celu po12;czenie samodzielnego przedszkola ze szkolq podstawowq,
w obwodzie ktérej przedszkole ma siedzibg. Na mocy niniejszej uchwaiy z dniem 1.09.2021 r. Przedszkole
Miejskie nr 22wGliwicach, bgdzie w1qcz0ne do Zesp01u Szkéi Ogélnoksztzflcqcych nr 14wG1iwicach,
w sldad ktérego wchodzi Szkoia Podstawowa nr 14 im. Stefana Zeromskiego w Gliwicach, przy ulicy Jednoéci
35.

Zdobyte doéwiadczenia zwigzane zdziahalnoéciq zespo1c'>w jednoznacznie wskazujq, Ze funkcjonowanie
przedszkola wpohgczeniu ze szko1q podstawowq przynosi wymierne korzyéci zaréwno dla dzieci, jak
i nauczycieli.

Takie rozwiqzanie organizacyjne zapewnia wychowankom przedszkoli 1ag0dne przejécie od edukacji
przedszkolnej do szkolnej, lepszq diagnoze; dojrza10éci dziecka, jak réwniei szeroki dostc-;p do specjalistéw
wspierajqcych indywidualne potrzeby irozwéj dzieci. Powstaje mozliwoéé pe1neg0 wykorzystania zasobéw
kadrowych ilokalowych po1qczonych jednostek. Dyrektor, posiadajqc kompetencje pracodawcy wobec
wszystkich zatrudnionych wzespole pracownikéw, moie optymalnie wykorzystaé ich potencja1 dla
podniesienia poziomu ijakoéci pracy. Dodatkowo obniione zostajq koszty funkcjonowania placéwek,
zarzqdzanych przezjednego dyrektora.

W1qczenie przedszkola do zespo1u nie bqdzie wywiera1o zmian dla obecnych wychowankéw. Zajqcia begdq
nadal odbywaé sic; w dotychczasowym budynku iz tymi samymi wychowawcami. W dalszej perspektywie,
przy ulicy Jednoéci 35 begdq tworzone oddzia1y tzw. zeréwki dla dzieci odbywajqcych roczne przygotowanie
przedszkolne w ramach zespohl, zw1aszcza zamieszka1ych w obwodzie Szk01y Podstawowej nr 14 im. Stefana
Zeromskiego w Gliwicach. Takie rozwiqzanie organizacyjne pozwoli na zwie;kszenie liczby miejsc w rekrutacji
dla m1odszych dzieci - trzy i czterolatkéw, nie tylko w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Gliwicach lecz réwniefz
w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach.

Wszyscy pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach, zgodnie 2 art. 23' kodeksu pracy, stanq sig
z mocy prawa pracownikami Zesp01u Szké1 Ogc'>1nokszta1cqcych nr 14 w Gliwicach.
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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

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

w sprawie wlqczenia Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach do Zespolu Szkdl Ogélnoksztalcqcych nr
14 w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt9 lit. h ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gmirmym (t.j. Dz. U.
2 2020 r.. poz. 713 z péin. zm.), art 91 ust. 7 w zwiqzku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oéwiatowe (t.j. Dz. U. 7. 2020 r. poz. 910 z péin. zm.). na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§ 1. Wlqczyé zdniem 1.09.2021 1'. Przedszkole Miejskie nr 22 wG1iwicach_. ulica Stefana Zeromskiego
26 do Zespolu Szké1 Ogélnoksztakzqcych nr 14 w Gliwicach przy ulicy Przedwioénie 2.

§ 2. Wykonanie uchwa-Iy powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podj¢cia.
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Uzasadnienie
Niniejszy projekt uchwa1y. ma na celu polqczenie samodzielnego przedszkola ze szko1a_. podstawowq,

w obwodzie ktorej przedszkole ma siedzibg. Na mocy niniejszej uchwa-1y zdniem 1.09.2021 r. Przedszkole
Miejskie nr 22 wG1iwicach. bqdzie w~1qczone do Zespo-Iu Szkol Ogélnokszta-1cz;cych nr 14w Gliwicach.
w sklad ktorego wchodzi Szko1a Podstawowa nr 14 im. Stefana Zeromskiego w Gliwicach, przy ulicy Jednoéci
35

Zdobyle doéwiadczenia zwiqzane zdzia1a1nos'.ci21 zespo1ow jednoznacznie wskalujfl, 28 funkcjonowanie
przedszkola Wp01E}CZ6n1U ze szko1q podstawowq przynosi wymieme korzy§ci zarowno dla dzieci. jak
i nauczycieli.

Takie rozwiqzanie organizacyjne zapewnia wychowankom przedszkoli 1agodne przejslcie od edukacji
przedszkolnej do szkolnej. lepszzg diagnoze; dojrzalosici dziecka. jak rowniez szeroki dostqp do specjalistow
wspierajqcych indywidualne potrzeby irozwoj dzieci. Powstaje mozliwoéé pe-inego wykorzystania zasobow
kadrowych ilokalowych po121czonych jednostek. Dyrektor. posiadajqc kompetencje pracodawcy wobec
wszystkich zatrudnionych wzespole pracownikow, moze optymalnie wykorzystaé ich potencja1 dla
podniesienia poziomu ijakoéci pracy. Dodatkowo obnizone zostajq koszty funkcjonowania placowek.
zarzqdzanych przezjednego dyrektora.

Wlqczenie przedszkola do zespohl nie bodzie wywierzdo zmian dla obecnych wychowankow. Zajocia bode}
nadal odbywaé siq wdotychczasowym budynku iz tymi samymi wychowawcami. W dalszej perspektywie.
przy ulicy Jednoéci 35 bode; tworzone oddzia1y tzw. zerowki dla dzieci odbywajqcych roczne przygotowanie
przedszkolne w ramach zespolu. zwlaszcza zamieszkalych w obwodzie Szko1y Podstawowej nr 14 im. Stefana
Zeromskiego w Gliwicach. Takie rozwiqzanie organizacyjnc pozwoli na zwiokszenie liczby miejsc w rekrutacji
dla mlodszych clzieci - trzy i czterolatkow. nie tylko w Przc~:dszk01u Miejskim nr 22 w Gliwicach lecz rowniez
w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach.

Wszyscy pracownicy Przedszkoia Miejskiego nr 22 w Gliwicach. zgodnie z art. 23' kodeksu pracy, stanq sic;
z mocy prawa pracownikami Zespolu Szkol Ogolnoksztzdczgcych nr 14 w Gliwicach.
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