
  

  

UCHWAŁA NR XLII/259/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 26 maja 2022 roku 

 

w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie  

do Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie 

  

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

U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 września 2022 roku włącza się do Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie Publiczne 

Przedszkole "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie. 

§ 2. 

Od 1 września 2022 roku w skład Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II 

2) Branżowa Szkoła I stopnia 

3) Publiczne Przedszkole "Leśny zakątek". 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Głównym celem włączenia Publicznego Przedszkola "Leśny zakątek" w Łaskarzewie do 

Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie jest zapewnienie wystarczającej liczby miejsc dla dzieci 

przedszkolnych. Obecnie przedszkole z uwagi na ograniczenia lokalowe nie jest w stanie 

zaspokoić całości występujących w Łaskarzewie potrzeb co do miejsc w przedszkolu. Część 

dzieci nie jest przyjmowana. Należy to zmienić.  

Włączenie Przedszkola do Zespołu Szkół nr 2 podyktowane jest także zamiarem usprawnienia 

działalności administracyjnej i gospodarczej w obu placówkach.  

Połączenie szkół i przedszkola w zespole nie zakłóci realizacji programu dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczego żadnej z placówek. W pełniejszy sposób zostaną wykorzystane 

baza i pomoce dydaktyczne. Z perspektywy dzieci i uczniów, zajęcia odbywać się będą 

w podobny sposób jak dotychczas, na znanych i akceptowanych dotychczas warunkach. 

Szkoły i przedszkole działać będą jako niemal niezależne jednostki. Połączenie nie narusza 

bowiem odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich 

poszczególnych placówek, które zachowują swój status.  

Włączenia Publicznego Przedszkola "Leśny zakątek" do Zespołu Szkół nr 2 w istotny sposób 

wpłynie na rozwój obu placówek. Opieką przedszkolną będzie mogła być objęta większa 

liczba małych dzieci, w tym w ramach planowanego oddziału żłobkowego. Zwiększy się 

również liczba uczniów szkoły podstawowej, a kadra placówki i obiekt szkolny będą w pełni 

wykorzystywane.  

Projekt połączenia placówek konsultowany był z dyrektorami placówek oświatowych w 

Łaskarzewie oraz kuratorium oświaty – delegatura w Siedlcach i uzyskał ich akceptację. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 
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