
 

  

   
 

   

    

 

 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych przedszkoli poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Na podstawie art. 89 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. niektórych przedszkoli poprzez 
likwidację następujących dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

1) dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Jedności 35,  
Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach; 

2) dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Jana Śliwki 
8, Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Likwidacja dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe. Przedszkole może być przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który 
zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze likwidacji 
przedszkola rodziców dzieci przedszkolnych oraz właściwego kuratora oświaty. 

Niniejsza uchwała rozpoczyna procedurę likwidacji dwóch dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 

1. Dodatkowej lokalizacji Przedszkola Miejskiego nr 42 w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 
w Gliwicach w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach przy ul. Jedności 
35 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach. 

Z uwagi na włączenie Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach w strukturę Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 z siedzibą przy ul. Jedności 35, 44-119 Gliwice, na podstawie § 11 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) utworzono dodatkową lokalizację prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Jedności 35 Przedszkola Miejskiego nr 
22 w Gliwicach. Ww. zmiana organizacyjna ma na celu wyłącznie ułatwienie zarządzania przedszkolem przez 
dyrektora zespołu w budynku, w którym ma siedzibę ZSO nr 14 w Gliwicach. 

2. Dodatkowej lokalizacji Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 10 w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Jana Śliwki 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 
w Gliwicach. 

W lokalizacji tej z dniem 1 września 2023 r. rozpocznie działalność Przedszkole Miejskie nr 9 w Gliwicach 
powstałe z przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach. 

Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach z dniem 1 września 2023 r. zostanie włączone do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach. 

Ww. zmiana ma charakter wyłącznie organizacyjny i polega na włączeniu Przedszkola do Zespołu, przy 
którym jest usytuowane. 
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