
UCHWAŁA NR  LIV/521/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.2022.559 z późn. zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 
(t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
w Kielcach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały NR XIX/182/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 
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Plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz 
 

Nazwa przedszkola Adres 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Stefana Okrzei 8, 27-600 Sandomierz 

Przedszkole Samorządowe Nr 3 ul. Juliusza Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz 

Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz  

Przedszkole Samorządowe Nr 6 ul. por. Tadeusza Króla 3, 27-600 Sandomierz 

Przedszkole Samorządowe Nr 7 ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr  LIV/521/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 31 sierpnia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 
(t.j. Dz.U.2021.1082 z dnia 2021.06.17 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza ustaliła sieć 
publicznych przedszkoli. Sieć ta zapewnia dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Sandomierz 
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.  

W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 z powodu niewystarczającego naboru dzieci  na rok 
szkolny 2022/2023 utworzonych zostanie 6 oddziałów, a nie 7 tak jak ma to miejsce  w chwili 
obecnej.  Należy podkreślić, że wszystkie dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli w 
Przedszkolu Samorządowym Nr 1 wnioski o przyjęcie do przedszkola i kontynuację zostały przyjęte. 

Budynek, w którym funkcjonują oddziały VI i VII Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy 
ulicy Parkowej 4 jest w coraz gorszym stanie technicznym. Wszystkie oddziały Przedszkola będą teraz 
mieściły się w głównej siedzibie Przedszkola przy ulicy Okrzei 8, co korzystanie wpłynie na 
polepszenie warunków prowadzonych tam zajęć.  

Na dzień dzisiejszy po przeprowadzonej rekrutacji  i przyjęciu  do przedszkoli mieszczących 
się na terenie Sandomierza  dzieci w wieku od 3 do 6 lat, na podstawie art. 31 Prawo Oświatowe (t.j. 
Dz.U.2021.1082 z dnia 2021.06.17 z późn. zm.) Gmina Sandomierz zabezpieczyła miejsca wszystkim 
chętnym dzieciom i nadal  dwa sandomierskie przedszkola  dysponują jeszcze wolnymi miejscami.   

W wyniku postępującego z roku na rok niżu demograficznego, który znajduje potwierdzenie  
w analizie przeprowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, w latach 2023-2024 
liczba dzieci w sandomierskich przedszkolach będzie się zdecydowanie  obniżać. Jest to związane 
z coraz mniejsza liczbą urodzeń na terenie Sandomierza. 

Poniższa tabela wykazuje analizę ilości dzieci w przedszkolach w kolejnych latach - stan na 
dzień 11.05.2022 roku w oparciu o informacje od dyrektorów, dane z ewidencji ludności (stan na 
dzień 04.02.2022 roku), dane po rekrutacji na rok 2022/2023. 

 

Rocznik 

Ilość dzieci 
według 

ewidencji 
ludności 

11.05.2022 r. 
(informacja 

od dyrektorów) 

01.09.2022r. 
(po rekrutacji) 01.09.2023r. 01.09.2024r. 

2015 171 169 – 6 – latki 14 – 7 - latki   

2016 176 166 – 5 – latki 171 – 6 – latki   

2017 199 158 – 4 – latki 158 – 5 – latki 158– 6 – latki  

2018 170 127 – 3 - latki 148 – 4 - latki 148– 5- latki 148– 6- latki 

2019 162 11– 2,5 - latki 126 – 3 - latki 126– 4 - latki 126– 5 - latki 

2020 159   159– 3 - latki               159– 4 - latki               

2021 142    142– 3 - latki 

                   631 617 591 575 

Statutowa liczba miejsc 
w przedszkolach 

publicznych 
636 

636 – 15  = 621 
15 t j. zmniejszona 

liczba miejsc w P - 6 ze 
względu na 3 oddziały  
oddziały integracyjne. 

636 636 

Różnica +5 +4 +45 +61 

Na podstawie ewidencji 
ludności 716 707 690 633 

Różnica - 80 - 86 - 54 +3 

Statutowa liczba miejsc 
w przedszkolach 
niepublicznych 

183 183 183 183 

W przedszkolach 
niepublicznych 149    
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Biorąc pod uwagę powyższe dane, proponowana aktualizacja sieci przedszkoli zapewni 
bardziej efektywne korzystanie z wychowania przedszkolnego przez najmłodszych mieszkańców 
Sandomierza.  

Jednocześnie należy podkreślić, że 20 lipca 2016 roku w drodze uchwały została dokonana 
zmiana nazwy „Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu” na 
„Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu”.  Zmiana nazwy 
z „Filii” na „Oddział” w żaden sposób nie wpłynęła na zmianę w strukturze organizacyjnej 
Przedszkola Nr 1. Dotychczasowa „Filia”, a po zmianie „Oddział” nie stanowił odrębnej 
podmiotowości prawnej, bowiem zawsze znajdował się w strukturze organizacyjnej Przedszkola 
Samorządowego Nr 1.  

W obecnej sytuacji, biorąc powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest jak najbardziej zasadne, 
ponieważ niż demograficzny, a co za tym idzie niższa liczba przyjętych dzieci na rok szkolny 
2022/2023 w Gminie Sandomierz, zaspokoi w pełni zapotrzebowanie na miejsca w sandomierskich 
przedszkolach, wyłączając lokalizację przy ulicy Parkowej.  
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