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ucHWAŁA Nr 75/X/ 2o15
R'ADY MlEJsKlEJ slERPC'Ą

z dnia 24 czerwco 20]5 roku.

w sprowie: zmiony Uchwoły Nr 47/vl/l2011 Rody Miejskiej sierpco Z dnio 9 lutego 20] l rokU w sprowieuslolenio sieci pUbljcznych przedszkoli i oddziołów pzedsłolnych w szkołochpodslowowych prowodzonych pzez Miosto Sierpc.

No podstowie ort. l40 Us1. j Ustowy z dnią 7 wześnio l 99l roku o systemie oświoty
ltekst jednoiity Dz.U. z 2Oa4 r. Nr 25ó, poz. 2572 ze zmionomi] oroz ort. 7 ust. l pki 8w Zlviqzku Z ort.l8 Us1' 2 pkt l5 uslowy z dnio 8 morco 199Or' o somoŻqdzie gminnym [ieksl jedno|ity
Dz. U ' 20l 3 paz. 59 4 ze zmionomi] Rodo Mie.jsko sierpco Uchwolo, .o noitępu1ó,

s l.
Zmionie Ulego treść $ 2 Us1. Uchwoły Nr 47lv]//2u l Rody Miejskiej Sierpco z dnio 9 lu1ego 20]l rokuw sprowie: Usfoienio sieci publicznYch przedszkoli i oddzictłów przedszkolnych w szkołachp?qławowycr, prowodzonych przez Miosta sierpc, który przyimuje noitępu1qce bzmienie:
'' 
Us1olo się sieć oddziołów prz edszkolnych reoiiZU.iqcych roczne przygołowonij pzedszkolne:

w Szkole Podslowowej Nr 2 im' Armii Kro.iowej w sierpcu _ ]eoen ooozioł reolizujqcy podstowę
progromowq wychowonio paedszkolnego;

' w Szkole Podstowowe.J Nr 3 jm. ks Jono Twordowskiego w sierpcu _ dwo oddzioły reolizujqcepodstowę progromowq wychowonio prŻedsŻkolnego.''

s2.
Wykononie Uchwoły powiezo się Burmistzowi Miosto 5ierpco.

s3.
Uchwoło dolyczy roku szkolnego 2o15l2aló.

s4.
Uchwoło wchodzj W łcie po upływie ] 4 dni od dnio je.i ogłoszenio w Dzienniku UlzędowymWojewody Mozowieckiego.
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UZASADNIENIE
Z zakońCzonej rekrulocji no nodchodzqcy rok szkolny wynlko, że w Miejskim Pzedszkolu Nr

Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w ]Z'oddziołoch znojdzie miejsce 43ó dzieci W wieku od 2,5 do 5 lot oroz
sześciolotkóW odroczonych od nouki sŻkolnej Z Uwogi no ston zdrowio.
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Sierpeckie pzedszkolo nie przYjęłY z powodu broku mie'jsc sześciorgo dleci - tro1go;iieciw wieku 2.5
lot (rocznik 20l3) i łrojgo tzylo'tków (rocznik 2a12), w tym.iedno nie jesl mieszkońclm Sierpco.

Zgodnie z ort.l4 Ust'4 Ustowy o systemie oświoiy zopewnienie wszysikim dzieciom pięcioletnim
z łerenu gminy worunków do spełnionio obowiqzkowego rocznego wychowonio pŻedszkolnego
noleży do zodoń wrosnych gminy.

Z donych |iczbowych wyniko, że W roku szkolnym 2O15/2016 mioslo będzie musioło dodotkowo
zopewnić miejsco dlo 35 dzieci pięciolelnich (rocznik 20 1 O), które doiqd nie korzystoły z żodnej formy
opiekj prŻedszko|nej. Z tej liczby ó ,,nowych'' dzieci zgłoszono do przedszkoli, o 29 do klos,,zerowych''.
Ponodto rodŻice 'l0 pięciololków, dotychczos Uczęszczojqcych do pzedsZkoli mie.jskich, ZdecydowoliW nowym roku szkolnym posłoc swe dzieci clo oddziołów pzedszkolnych. Zotem
w oddziołoch prŻedszkolnych W szkołoch podstoWowych będziemy mieć łqcznie 39 pięciolotków.
Noleży podkreślić, że dodotkowo 29 sześciolotków, które zgodnie z kolendozem winny od l wześnio
20l 5r. rozpoczqć noukę w klosoch pierwszych, ubiego się o opinię porodni psychologiczno-
pedogogicznej poświodczojqce nieuzyskonie gotowości szkolnej, co do dyrektorowi obwódowe.j
szkoły podstowowej podstowę odroczenio edukocji szkolnej. W 'tej grupie ] 2 osób zamierzapowtozoć noukę w oddziole pzedszkolnym w tej somej szko]e, o l7 przesz+o do oddziołów
pzedszko|nych z pzedszkoli. Aby zopewnić wychowonie pzedszkolne dlo wszysikich S]otków i
odroczonych decyzjq dyrekioro szkoły obwodowej ó-lotków oroz ułzymoć doslępność do opieki
przedszkolnej _ co nojmniej no dołychczosowym poziomie równieŹ dzieciom młodszym, gmino Mioslo
sierpc Żmuszono zostoło do uzupełnienio sieci przedszkolnej i pzedłużenie is1nienit oddziołÓw
przedszkoInych w szkołoch podstowowych.
obecnie w oddziołoch pzedszkolnych w sierpeckich szkołoch podstowowych zopłsonych jest 73
dzieci tj. 29 sześcjolotków (rocznik 2OO9). 39 pięcioloików' 3 czlerolotki oroz 2 siedmio|otki. kióre
Uzyskoły odroczenie obowiqzku szkolnego w zwiqzku z orzeCzonq niepełnosprownościq.
Plonujemy 

' 
zorgonizowonie w roku szkolnym 2O15/2Ol 6 dwóch oddŻiołów pŻ edszkolnych,

reolizujqcych 1ylko podstowę progromowq w szkole Podstowowej Nr 3 w sierpcu ijeónego oddziołu
pzedszkolnego w Szkole Podstowowej Nr 2 w Sierpcu.
Do oddziołóW przedszkolnych w szkołoch podstowowych zgłosiło się l4 dzieci zome|dowonych pozo
Sierpcem ole wskazujqce Sierpc joko mielsce zomieszkonio.
Z doświodczeń minionych |ot wyniko, że jeszcze w okresie wokocyjnym mogq do oddziołów
pzedszkolnych zgłoszoć się dodoikowo dzieci, które w chwili obecnej pzebywojq pozo Sierpcem ole_o stole Zorneldowone sq w noslym m:eście.

Rok szkolny 2o15/2ol 6 jesi oslotnim etopem wdroŹonio reformy obniżojqcej wiek szko|ny do
w]eku lo1 sześciu' od wześnio 20ló roku wszyslkie sześciolołkl winny sioć się ucźniomi klos pierwszych
szkół podslowowych, o pzedszko|o będq zopewnioc opiekę dzieciom 3-5]einim oroz w pzypodku
pos]odonio wo|nych mielsc - łokże 2,5 lotkom, kłóre pozytywnie przejdq przez okres próbny. RóWnież
oddzioły prŻedszkoIne W szkołoch podstowowych mogq istnieć w obecnej formie orgonizocyjnej lylkodo 3l sierpnio 20lór' Z dniem l wześnio 2Ol ó roku wszystkie isiniejqce oddzioły pzedszkolne w
szkołoch podstowowych Z mocy prowo pzeksztołco'jq się w pzedszkole, dlotego ńinie1szo zmiono
Uchwoły dotyczy tylko roku szkolnego 2ol 5/2016.

RADY EJ


