
UCHWAŁA NR XXXIX/326/2017 

RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 14 marca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica: 

1. Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Świdnica: 

1) Przedszkole „Bajkowa Dolinka” w Pszennie obejmujące grupy przedszkolne dla dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat; 

2) Przedszkole w Witoszowie Dolnym obejmujące grupy przedszkolne dla dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat. 

 

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Świdnica: 

1) przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej obejmujące grupy dzieci w wieku od 

3 do 6 lat; 

2) przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu obejmujące grupy dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat; 

3) przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej obejmujące grupy dzieci w wieku od 3 do 6 

lat; 

4) przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie obejmujące grupy dzieci w wieku od 3 do 6 

lat. 

3. Sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Świdnica, o których mowa w ust. 1 i 2 przedstawia mapa 

stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, a także  w  Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Świdnica. 

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

2017 roku. 

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

         (-) Regina Adamska 

         

 



Załącznik 1 

do uchwały nr  XXXIX/326/2017 

Rady Gminy Świdnica 

z dnia 14 marca 2017 

 

 

Sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych Gminę Świdnica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


