Uchwała Nr XIX/182/05
Rada Gminy w Gniewoszowie
z dnia 03 lutego 2005r.


w sprawie funkcjonowania po dniu  31 sierpnia 2005r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym  (test jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 62 ust. 5b ustawy  z dnia  7 września  1991r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz  art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  27 czerwca 2003r.  o zmianie  ustawy o systemie  oświaty oraz o zmianie  niektórych innych  ustaw  (Dz. U. Nr 137, poz. 1304)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się  utrzymać funkcjonowanie  po dniu 31 sierpnia  2005r. utworzonego  Uchwała Nr XXIX/259/02 z dnia  07 czerwca  2002r.  Rady Gminy w Gniewoszowie  Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Gniewoszowie.

§ 2

Funkcjonowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego po dniu 31 sierpnia 2005r. nastąpi po uprzednim   uzyskaniu  przed  tym  dniem pozytywnej  opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie


W roku 2002 z Przedszkola i PSP został utworzony Zespół Szkolno - Przedszkolny, który  funkcjonuje obecnie. Przy połączeniu w/w placówek w Zespół brano pod uwagę  między innymi  warunki  ekonomiczne. Dzięki połączeniu  przedszkole  funkcjonuje jako  placówka  8 godzinna , dwu oddziałowa, mimo, że jest w oddziale „0” – 13 dzieci, a w oddziale maluchów – 12 dzieci.
Ponadto dalsze  utrzymanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego jest celowe z uwagi na to, że funkcjonuje  on w jednym budynku szkolno – administracyjnym przy ul. M. Konopnickiej 19.
Uczniowie Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej mają zapewnione  bezpieczne  warunki nauki , ponieważ  Przedszkole  z oddziałem  „0”  znajduje się na parterze ,  natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa  na I piętrze.
W/w  placówki posiadają odrębne  szatnie i toalety.
Działalność połączonych placówek Publicznego Przedszkola  i Publicznej Szkoły Podstawowej  w tej   formie   organizacyjnej  zdała egzamin i należy utrzymać  w dalszym  ciągu działalność Zespołu. Nauka odbywa się  systemem  jednozmianowym, liczebność  dzieci w oddziałach  wynosi  od 13 do 26 dzieci, jednak prognozy demograficzne  na terenie obwodu szkolno – przedszkolnego   są malejące z 172 dzieci w roku 2004/2005 w roku 2010/2011 będzie  - 104 dzieci, co również  przemawia  za utrzymaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Przedstawiona opinia Rady Rodziców połączonych placówek co do dalszego funkcjonowania  Zespołu jest pozytywna, natomiast mimo prośby skierowanej do Rady Pedagogicznej  pismem z dnia 25.01.2005r. w/w Rada Pedagogiczna nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

