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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 268/XLV/18 

                                              Rady Gminy Janów 

                                                  z dnia 29 maja 2018 r. 

 

 

 

 

Śląski Kurator Oświaty 

Katowice, 20 marca 2018 roku 

DK-CZ.542.3.4.2018  

 

 

 

 

Postanowienie  

 

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

59 ze zm.), w związku z uchwałą nr 251/XLII/18 Rady Gminy Janów z 26 lutego 2018 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku, Plac Jana Chrzciciela 31  

 

opiniuję pozytywnie 

 

zamiar przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku, 

poprzez zmianę jego siedziby z dniem 31 sierpnia 2018 roku. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Janów, Pani Joanna Ścigaj pismem nr ZOPO/410/1/2018 z 28 

lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.), przekazując uchwałę nr 251/XLII/18  podjętą 

26 lutego 2018 roku, zwróciła się do Śląskiego Kuratora Oświaty z prośbą o wydanie opinii 

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku, Plac Jana Chrzciciela 31 

poprzez przeniesienie jego siedziby na ul. Kościuszki 21B.  

Z uzasadnienia organu prowadzącego wynika, iż siedziba Przedszkola mieściła się w budynku, 

którego stan techniczny nie dawał możliwości dalszej wieloletniej eksploatacji, wymagał 

gruntownego remontu, a warunki lokalowe pozwalały na prowadzenie wyłącznie jednego 

oddziału. Zmiana siedziby przedszkola była podyktowana potrzebą polepszenia dzieciom 

warunków kształcenia, wychowania i opieki oraz zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych 

warunków pobytu w placówce, a także rozwiązania problemów rekrutacyjnych. Zmiana 

siedziby przedszkola nie skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami 

przedszkola. W związku ze wzrostem oddziałów przedszkolnych wystąpiła potrzeba 

zatrudnienia większej liczby nauczycieli i pracowników.  
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W celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie pracownicy Kuratorium Oświaty 

w Katowicach Delegatury w Częstochowie przeprowadzili analizę warunków dydaktyki, 

wychowania i opieki w Przedszkolu w Złotym Potoku, organizację placówki w roku szkolnym 

2017/2018, odbyli spotkanie z nauczycielami przedszkola oraz rodzicami dzieci. 

 

W trakcie podjętych czynności ustalono, co następuje:  

 

Siedziba Przedszkola w Złotym Potoku, mieszcząca się przy ulicy Plac Jana Chrzciciela 31 

została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Kościuszki 21 B, 

odebranego do użytku przez wszystkie odpowiednie służby. Decyzja Wójta Gminy Janów 

podyktowana była awarią instalacji elektrycznej oraz koniecznością „zapewnienia 

bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu oraz nauki i wychowania dzieci”. O 

zaistniałej sytuacji Delegaturę KO w Częstochowie poinformowała wójt Gminy Janów pismem 

nr WG.4424.1.2018 z dnia 21.02.2018 r. (data wpływu 26.02.2018 r.). 

 

Warunki, w jakich funkcjonowało Przedszkole w Złotym Potoku. 

 

Przedszkole mieściło się w piętrowym budynku przy ul. Plac Jana Chrzciciela 31, 

wybudowanym w 1922 r., którego stan techniczny ze względu na budulec (kamień wapienny – 

brak docieplenia, pęknięcia, powodujące odpadanie tynku), znacząco odbiegał od standardów 

lokalowych, w jakich powinny przebywać dzieci w wieku przedszkolnym. Mimo wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu trudno było utrzymać odpowiednią temperaturę 

w pomieszczeniach, z których korzystały dzieci. W budynku nie było kotłowni ani możliwości 

jej zamontowania. Pomieszczenia ogrzewano piecami akumulacyjnymi oraz kuchnią węglową, 

zamontowaną na ścianie łączącej klasę i pomieszczenie kuchenne.  

W placówce znajdowały się dwie sale: przeznaczona do zajęć dydaktycznych oraz sala pełniąca 

funkcje miejsca zabaw, sali gimnastycznej i stołówki. Gabinet dyrektora wydzielono na 

poddaszu, stawiając ściankę działową z boazerii. 

W holu placówki wygospodarowano małą szatnię oraz zlokalizowano kącik z umywalką, obok 

którego zainstalowano toaletę. Ściany szatni pokrywała drewniana boazeria, z której wykonano 

również ścianki działowe pomieszczeń poddasza. Boazeria oraz drewniane schody stwarzały 

zagrożenie pożarowe. W drzwiach pomieszczeń znajdowały się progi, których nie można było 

zlikwidować z powodu różnic poziomów w poszczególnych pomieszczeniach. Kuchnia ze 

względu na jej rozmiar nie spełniała wymogów, nie istniała więc możliwość zapewnienia 

realizacji systemu HACCP na odpowiednim poziomie. 

Placówka funkcjonowała jako przedszkole jednooddziałowe, do którego uczęszczało 25 dzieci. 

Mimo dużego zainteresowania w okresie rekrutacyjnym nie było możliwości przyjęcia 

większej liczby dzieci ze względu na warunki lokalowe.  

Bazę dydaktyczną dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci, które mogły korzystać z gier 

dydaktycznych, zabawek, biblioteczki, komputera z dostępem do Internetu i zbioru 

edukacyjnych programów multimedialnych. Ze względu na ograniczoną przestrzeń kąciki 

zainteresowań umiejscowiono blisko siebie. Przedszkole posiadało przestronny ogród 

przedszkolny wyposażony w urządzenia z atestem (które wymagały remontu), dużą 
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piaskownicę, tor do ćwiczeń równowagi, ławeczki pozwalające dzieciom na odpoczynek na 

świeżym powietrzu oraz przenośny sprzęt sportowy: bramki, zestaw do koszykówki.  

 

Warunki, w jakich funkcjonuje Przedszkole w Złotym Potoku po przeniesieniu 

 

Od 12.02.2018 r. przedszkole funkcjonuje w nowoczesnym, jednopoziomowym budynku, 

dostosowanym do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanym na przyjęcie 50 

dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Obecnie w Przedszkolu funkcjonują 2 oddziały. Do 

placówki przyjęte zostały młodsze dzieci, które wcześniej nie miały możliwości uczęszczania 

do przedszkola. Łączna liczba dzieci w lutym wynosiła 45.  

Przedszkole posiada dwie, wyposażone w funkcjonalne meble, przestronne sale (każda z 

łazienką dostosowaną do potrzeb dzieci), dodatkową salę do zajęć specjalistycznych, 

wielofunkcyjny hol z drabinkami gimnastycznymi i sprzętem sportowym niezbędnym do 

prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz ścianką wielofunkcyjną, rozwijającą sprawności 

dzieci.  

W przedszkolu zaprojektowano ruchome ścianki, dzięki czemu można pozyskać dodatkową 

przestrzeń, łączyć ze sobą sale lub wydzielić osobne pomieszczenia w celu organizacji 

dodatkowych zajęć dla wychowanków. Na ścianach sal dydaktycznych zamontowano maty 

wyciszające. Przedszkole posiada odpowiednie zaplecze kuchenne, pomieszczenia biurowe -

gabinet dyrektora, intendentki i socjalne. Są one wyposażone w odpowiednie meble i sprzęt 

potrzebny do prawidłowego funkcjonowania przedszkola. System HACCP obwiązujący przy 

przygotowaniu i wydawaniu posiłków można realizować na wysokim poziomie. Przedszkole 

ma nowoczesną kotłownię, wszystkie pomieszczenia posiadają sterowniki temperatury, 

natomiast w pomieszczeniach, z których korzystają dzieci, zainstalowano ogrzewanie 

podłogowe. Placówka wyposażona jest w klimatyzację oraz wentylację sterowaną 

elektronicznie. Dodatkowo w salach dydaktycznych zamontowano rolety zewnętrzne. 

Przedszkole wyposażono w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Zorganizowano kąciki 

tematyczne: plastyczny, komputerowy, przyrodniczy, czytelniczy, wypoczynkowy, 

„montessoriański” i gimnastyczny. W sali zamontowano tablicę multimedialną z projektorem.  

Przy przedszkolu funkcjonuje plac zabaw wyposażony w nowe, atestowane urządzenia, 

stoliczki z ławeczkami, a także donice, w których dzieci mogą uprawiać kwiaty lub warzywa. 

Jest również pomieszczenie gospodarcze na sprzęt i zabawki wykorzystywane podczas pobytu 

dzieci na świeżym powietrzu. Teren przedszkola jest ogrodzony, wyłożony specjalną 

nawierzchnią wokół urządzeń.  

Nowoczesna bryła budynku przedszkola oraz przestrzeń i zastosowane kolory wewnątrz 

sprzyjają pobytowi w placówce. Przedszkole gwarantuje realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.  

 

Rada Pedagogiczna Przedszkola w Złotym Potoku na posiedzeniu w dniu 8 marca 2018 r. 

z udziałem pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie 

(w zebraniu uczestniczyło 4  nauczycieli), wyraziła pozytywną opinię w sprawie przeniesienia 

siedziby przedszkola. Członkowie rady pedagogicznej zostali zapoznani w stosownym terminie 

z uchwałą nr 251/XLII/18 Rady Gminy Janów z 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Przedszkola poprzez przeniesienie jego siedziby oraz uzasadnieniem do niej. 
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Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że wprowadzona przez organ prowadzący zmiana wpłynęła 

korzystnie na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz znacząco poprawiła 

warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Nauczyciele podkreślili również, że budynek 

przedszkola przy ul. Plac Jana Chrzciciela 31 stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dzieci ze 

względu na jego stan techniczny oraz ciągłe awarie instalacji elektrycznej, powodujące spadek 

temperatury do 15
0
C w salach zajęć. Obecna siedziba placówki pozwoli również na 

prowadzenie zajęć dla większej grupy dzieci. 

 

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w Złotym Potoku, uczestniczący w 

spotkaniu zorganizowanym w dniu 8 marca 2018 r. z inicjatywy pracowników Kuratorium 

Oświaty w Katowicach Delegatury w Częstochowie, wyrazili pozytywną opinię w sprawie 

przeniesienia siedziby placówki. W trakcie spotkania przekazali szereg pozytywnych uwag 

dotyczących zmiany, wiążącej się z poprawą warunków pobytu ich dzieci w przedszkolu. 

Potwierdzili też fakt powiadomienia ich przez organ prowadzący o zmianie siedziby 

przedszkola w stosownym terminie.  

 

Biorąc pod uwagę opinie rodziców i nauczycieli oraz korzystne skutki proponowanych 

zmian orzeczono jak w sentencji postanowienia. 

 

 

 

 

 

   Śląski Kurator Oświaty 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 7 dni 

od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca, 

2. aa. 

 


