
UCHWAŁA NR XL/263/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Jakubowicach 

Na podstawie art. 89 ust. 1,  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym   (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Wyraża  się  zamiar  likwidacji  Publicznego Przedszkola w Jakubowicach z dniem 31 sierpnia 2023r. 
tj. z  końcem  roku  szkolnego 2022/2023. 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Pawłowiczki do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia Opolskiego Kuratora  Oświaty  o zamiarze 
likwidacji  Publicznego Przedszkola w Jakubowicach oraz do  wystąpienia  do Opolskiego Kuratora Oświaty 
o opinię w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Jakubowicach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe szkoła publiczna 
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, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty. 
Organem właściwym do podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji  jest rada gminy, która może 
upoważnić wójta gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji 
szkoły.    

Do Publicznego Przedszkola w Jakubowicach w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszcza 
żaden uczeń. 
Sytuacja demograficzna w obwodzie szkoły przedstawia się następująco (dzieci zameldowane): 
rocznik liczba dzieci 
2016 4 
2017 8 
2018 8 
2019 11 
2020 10 
2021 12 
2022 do listopada 9 
 
W poprzednich latach szkolnych demografia kształtowała się na podobnym poziomie jednak nie 
przekładało się to na nabór do przedszkola. Rodzice uczniów w wieku przedszkolnym podejmują 
decyzję o posłaniu dzieci do przedszkola  w sąsiedniej gminie.    

Obecnie Publiczne Przedszkole w Jakubowicach  funkcjonuje w strukturze Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach. Od roku 2022/2023, w związku z brakiem naboru do 
przedszkola w w/w Zespole nie ma etatów dedykowanych placówce przedszkolnej.  

Uchwała upoważnia i zobowiązuje Wójta Gminy Pawłowiczki do zawiadomienia 
o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły w Jakubowicach Opolskiego Kuratora Oświaty. 
Warunkiem likwidacji przedszkola jest pozytywna opinia kuratora oświaty w tej sprawie.  

Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały intencyjnej Wójt Gminy Pawłowiczki podejmie 
czynności mające na celu wypełnienie procedury likwidacyjnej. Termin zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji kuratora oświaty oraz uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty upływa 28 lutego 
2023 roku. W związku z brakiem uczniów w Publicznym Przedszkolu w Jakubowicach nie ma 
możliwości powiadomienia ich rodziców o zamiarze likwidacji przedszkola.  
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