
 

  

Uchwała Nr LXIX/1288/2014 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 25 lutego 2014 r. 

 
w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez 
Gminę Miasto Rzeszów 
 
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.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 
2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 
tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) 
 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się:  
1) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4, 
2) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Kamińskiego 12, 
3) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Słocińska 4, 
4) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2, 
5) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Miła 58, 
6) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 4, 
7) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, 
8) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Bulwarowa 3, 
9) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11, 
10) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Starzyńskiego 17, 
11) Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół Nr 6, ul. Solarza 12, 
zwane dalej „punktami przedszkolnymi”. 
 

§ 2 
Pracodawcami dla osób zatrudnionych w punktach przedszkolnych są szkoły (zespół), w których punkty te 
działają.  
 

§ 3 
Działalność punktów przedszkolnych finansowana jest z budżetów szkół (zespołu), w których punkty te działają. 
 

§ 4 
Organizację punktów przedszkolnych określają załączniki od nr 1 do 11 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa 

 
Andrzej Dec  



 

  

Uzasadnienie 
 
W związku z objęciem dwóch roczników (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym oraz rosnącym popytem na opiekę przedszkolną istnieje potrzeba rozszerzenia 
i uelastycznienia oferty edukacyjnej rzeszowskich placówek. Utworzenie punktów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych i zespole szkół w miejsce dotychczas funkcjonujących oddziałów przedszkolnych zrówna warunki 
oraz zasady nauczania, wychowania i opieki z tymi, które obowiązują w przedszkolach. Zapewni ponadto ciągłość 
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego również podczas obowiązujących w szkołach 
przerw wynikających z organizacji roku szkolnego. 
 
Nauczyciele w punktach przedszkolnych zatrudnieni będą przez dyrektorów szkół (zespołu), przy których te 
punkty powstaną, ale na zasadach obowiązujących w placówkach nieferyjnych.  

 
 


