
UCHWAŁA NR 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 17 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Żabiej Woli 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oddziałów przedszkolnych w następujących 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę: 

1. Szkoła Podstawowa w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z oddziałami w 

miejscowościach Józefina ul. Mazowiecka 1 oraz Słubica Dobra ul. Słoneczna 36. 

2. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej z oddziałami w miejscowości 

Ojrzanów ul. Szkolna 1. 

3. Szkoła Podstawowa w Skułach im. Marii Kownackiej z oddziałami w miejscowości Skuły ul. 

Mszczonowska 3. 

 

§ 2 

 

Traci moc Uchwała Nr 26/XVIII/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia sieci 

prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, przy czym sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego powinna zapewniać 

wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Uchylana uchwała wskazywała dzieci sześcioletnie do odbycia rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego. Uchwała zawężała ilość tworzonych oddziałów przedszkolnych         

w poszczególnych szkołach podstawowych.Przy obecnym stanie dzieci, w wieku obligującym do 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, stała się ona za niska. 

 


