Projekt
z dnia 4 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 8 w Mikołowie

Na podstawie art. 89 ust. 1 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)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji, z dniem 31 sierpnia 2022 r., Przedszkola nr 8 im. Czerwonego
Kapturka z siedzibą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a.
§ 2. Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola nr 8 w Mikołowie zapewnia się od 1 września
2022 r. możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30.
§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Mikołowa do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia procesu likwidacji Przedszkola, w szczególności:
1) zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola
Nr 8 w Mikołowie,
2) zawiadomienia o zamiarze likwidacji Śląskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Śląskiego
Kuratora
Oświaty
o wydanie
opinii
dotyczącej
likwidacji
Przedszkola
Nr 8
w Mikołowie,
3) zwrócenia się do właściwych związków zawodowych o wydanie opinii.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2022 r.
Rada Miejska Mikołowa wyraża zamiar likwidacji Przedszkola nr 8 im. Czerwonego Kapturka
w Mikołowie z dniem 31 sierpnia 2022 r.
Uchwała o zamiarze likwidacji ma charakter intencyjny. Jej podjęcie jest wymogiem
wynikającym z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Główną przyczyną planowanych zmian jest sytuacja demograficzna występująca w Mikołowie.
Dodatkowym argumentem jest wielkość pomieszczeń Przedszkola nr 8 mieszczącego się
w budynku mieszkalnym i z tych względów podlegającego licznym ograniczeniom
uniemożliwiającym należyty rozwój związany ze zmieniającymi się przepisami, oczekiwaniami
rodziców.
Przedszkole nr 8 w Mikołowie liczy 4 oddziały, do których łącznie uczęszcza aktualnie
83 dzieci, w tym 21 6-latków. Wg prognoz, dzieci kontynuujących wychowanie i opiekę w tym
przedszkolu, w trzech oddziałach, będzie 62, przy czym około 15 dzieci zamieszkuje w obwodach
szkół podstawowych nr 1, 3 i 10. Dostępność do bliższej lokalizacji stanowić będzie ułatwienie dla
rodziców, co potwierdza przebieg rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.
W rekrutacji, którą przeprowadzono w lutym 2021 r. na aktualny rok szkolny, Przedszkole nr
8 w Mikołowie w zasadzie nie brało udziału. Było ono w wielu przypadkach przedszkolem
drugiego i trzeciego wyboru pomimo zamieszkiwania w sąsiedztwie. Stanowi to informację
o malejącej popularności placówki położonej na ulicy Waryńskiego w Mikołowie. Ponadto
zaobserwowano zwiększone zainteresowanie miejscami w przedszkolu położonym w centrum
Mikołowa. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców utworzono jeden oddział Przedszkola nr
8 zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 10.
Struktura dzieci zamieszkałych w rejonie Przedszkola nr 8 z podziałem na rok urodzenia
przedstawia się następująco:
- dzieci aktualnie przebywające w przedszkolach:
rocznik 2016: 28;
rocznik 2017: 18;
rocznik 2018: 30.
- dzieci młodsze (potencjalni kandydaci do przedszkoli w latach przyszłych):
rocznik 2019: 22;
rocznik 2020: 21;
rocznik 2021: 23.
Warto zauważyć, że często z uwagi na sytuację wynikającą z potrzeb rodziców część dzieci
znajduje miejsca w przedszkolach niepublicznych lub w innych gminach, a pozostałe, w wieku 3-4
lat nie korzystają z opieki przedszkolnej ponieważ opiekę sprawują członkowie rodziny.
Planowana zmiana w postaci likwidacji Przedszkola nr 8 nie ograniczy dostępności dzieci do
przedszkoli, gdyż w zamian za likwidowane przedszkole utworzone zostaną oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie. Dotychczasowe rekrutacje potwierdzają takie
oczekiwania wśród mieszkańców Mikołowa.

Id: C5C7A90A-D71E-446B-973B-4468038C32D7. Projekt

Strona 2 z 4

Odległość dotychczasowego Przedszkola nr 8 do Szkoły Podstawowej nr 10 to 1,5 km –
17 minut pieszo oraz 3 minuty jazdy samochodem (wg mapy internetowej). Przy Szkole
Podstawowej nr 10 znajduje się przystanek komunikacji miejskiej – bezpłatnej dla uczniów do
16 roku życia.
W razie potrzeby organ prowadzący zapewni dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr
10 zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy Prawo oświatowe.
W wyniku likwidacji Przedszkola nr 8 Mikołowie nie przewiduje się zwolnień, wszyscy jego
pracownicy zostaną zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 10, w której zostaną utworzone oddziały
przedszkolne.
Planowana likwidacja Przedszkola nr 8 związana jest ze zmianą lokalizacji miejsca pracy. Nowa
lokalizacja miejsca pracy przy ul. Krakowskiej 30 zabezpieczona jest pod względem komunikacji
miejskiej.
Szkoła Podstawowa nr 10 jest przygotowana w zakresie bezpieczeństwa i higieny na przyjęcie
dodatkowych uczniów, w tym przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. Zabezpieczona zostanie
odpowiednia liczba sal lekcyjnych, dostęp do biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni
informatycznej i świetlicy. Żywienie zapewni stołówka szkolna.
Aktualnie w Szkole Podstawowej nr 10 uczy się 425 uczniów w 21 oddziałach, a zachowując
bezpieczne i higieniczne warunki budynek szkoły jest przystosowany do utworzenia dodatkowo
4 oddziałów przedszkolnych. Szkoła dysponuje osobnym wyjściem na plac zabaw,
w bezpośrednim sąsiedztwie dostępne są boisko „Orlik” oraz plac zabaw.
Warunki nauki, wychowania i opieki dzieci likwidowanego Przedszkola nr 8 zostaną znacząco
poprawione. Powierzchnia sal w likwidowanym Przedszkolu wynosi łącznie 126 m2 (33 m2, 18m2,
38 m2 i 37 m2). W budynku, w którym znajduje się siedziba Szkoły Podstawowej nr
10 w Mikołowie, istnieje możliwość stworzenia dzieciom bazy dydaktycznej oraz psychologicznopedagogicznej poprzez utworzenie sali doświadczania świata i innych niezbędnych gabinetów
i pracowni. Powierzchnia sal przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych wynosi łącznie
191 m2 (52 m2, 52 m2, 52 m2 i 35 m2) co umożliwi przyjęcie większej liczby dzieci.
Ponadto zlokalizowanie oddziałów przedszkolnych w szkole to większa elastyczność
w zatrudnianiu oraz pewność i dostępność specjalistów dla dzieci przedszkolnych, którzy będą
dyspozycyjni dla wszystkich uczniów szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Będą to
w szczególności nauczyciele oraz specjaliści w dziedzinach:
- psychologia,
- nauczanie wczesnoszkolne,
- pedagogika specjalna,
- logopedia i neurologopedia,
- oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika,
- wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera,
- nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego.
Likwidowane Przedszkole nr 8 nie prowadzi oddziałów specjalnych i integracyjnych a Szkoła
Podstawowa nr 10 nie prowadzi aktualnie oddziałów przedszkolnych.
W obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 – przy ulicy Krakowskiej 30 w Mikołowie utworzony
zostanie kompleks opiekuńczo-edukacyjny będący wsparciem młodych rodziców, zapewniający
opiekę dla dzieci od wieku żłobkowego do ukończenia szkoły podstawowej.
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W jednym budynku już zlokalizowano Żłobek Miejski oraz Szkołę Podstawową nr 10, której
oferta edukacyjna zostanie poszerzona o oddziały przedszkolne, wobec czego po dokonanej
zmianie nauka uczniów objętych kształceniem specjalnym kontynuowana będzie
w dotychczasowej formie, a dostęp do pozostałych specjalistów zatrudnionych w szkole wzmocni
poziom wsparcia najmłodszych dzieci.
Z powyższych danych wynika, że likwidacja Przedszkola nr 8 nie spowoduje zmniejszenia
liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Mikołów, a korzyści płynące z utworzenia
w zamian oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie znacznie
podnoszą wartość oferty edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy.
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