
Uchwała Nr XXXV/200/2014 

Rady Gminy w Złotej 

z dnia 11 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy w Złotej 
z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji 
Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie w ramach projektu „Pomocna 
Dłoń" realizowanego w ramach Konkursu MEN „Alternatywne formy edukacji 
przedszkolnej". 

Na podstawie: 

art. 18 ust.2, art 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2013r. poz.594,1318 z 2014r poz.379) oraz art. 14a ustawy o systemie oświaty 
z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm ) 

Rada Gminy uchwała, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/75/2008 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 kwietnia 2008 roku. 

Zmienia się zapis 2, który otrzymuje brzmienie: 

-"§ 2 Kontynuacja będzie obejmować okres: od 01 września 2014 do 30 czerwca 2015" 

§ 2 Tracą moc uchwały: 

-Uchwała Nr XVI11/37/2011 Rady Gminy w Złotej z dnia 29 kwietnia 2011 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI11/185/10 Rady Gminy w Złotej 

z dnia 23 września 2010 w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji 

Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Miernowie w ramach projektu „Pomocna Dłoń" 

realizowanego w ramach Konkursu MEN „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej". 

-Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy w Złotej z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI11/37/2011 Rady Gminy w Złotej z dnia 29 kwietnia 2011 

roku w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole 

Podstawowej w Miernowie w ramach projektu „Pomocna Dłoń" realizowanego w ramach 

Konkursu MEN „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej". 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 



Uzasadnienie 

W dniu 29.03.2007 r. zostało podpisane porozumienie między Gminą Złota 
a Fundacją Ekologiczną — Wychowanie i Sztuka „Elementarz". Porozumienie to miało 
na celu uruchomienia na terenie Gminy Złota Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy 
Szkole Podstawowej w Miernowie opartego na projekcie „Pomocna Dłoń" 
realizowanego w ramach Konkursu MEN „Alternatywne formy edukacji 
przedszkolnej". Gmina zagwarantowała pomieszczenia oraz wyraziła wolę współpracy 
przy realizacji projektu, w zamian Fundacja wyposażyła Ośrodek Edukacji 
Przedszkolnej w niezbędny sprzęt: meble, pomoce dydaktyczne, podręczniki, książki 
dla dzieci, notebook dla nauczyciela. Ponadto Fundacja zatrudniła do prowadzenia 
zajęć z dziećmi wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, Jedynym warunkiem przyjęcia 
na własność w/w wyposażenia było wyrażenie woli kontynuacji działania Ośrodka 
przez Gminę. Organ prowadzący podjął kontynuację Ośrodka Edukacji Przedszkolnej 
ze szczególnie pozytywnym skutkiem. 

Ze względu na dobro wychowania przedszkolnego w ogólnym rozwoju 
dziecka jest zasadne kontynuowanie pracy w/w ośrodka. Dzieci chętnie uczęszczają 
na zajęcia, na których rozwijają swoje umiejętności manualne, koordynację ruchową, 
zdolności językowe, co stanowi bardzo dobre przygotowanie do realizacji obowiązku 
szkolnego. Uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza szczególną okazję rozwijania 
dojrzałości emocjonalnej np. dłuższe rozstanie z bliską osobą, akceptacja oczekiwania 
na swoją kolej, pokonywanie niepowodzeń, respektowanie poleceń, rozwijanie 
samodzielności, rozwój umiejętności funkcjonowania w grupie. Głównym celem 
wychowania przedszkolnego jest: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, 
kształtowanie czynności intelektualnych, kształtowanie odporności emocjonalnej 
koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, 
oraz budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym 
i technicznym a także wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych. Cele te 
będą realizowanie w miarę możliwości we wszystkich obszarach działalności 
edukacyjnej przedszkola. Z uwagi na wagę wychowania przedszkolnego w ogólnym 
rozwoju dziecka zasadne jest podjęcie tej uchwały przez Wysoką Radę. 
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