
Projekt

z dnia 14 czerwca 2013 r.
DRUK NR 1014-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 12 w Lublinie przy ul. Plac Bychawski 4 

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) oraz art. 5a ust. 2, pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Z dniem 1 września 2013 roku zmienia się dotychczasową nazwę Przedszkola nr 12 w Lublinie, na 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola nr 12 w Lublinie przy ul. 

Plac Bychawski 4. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Przedkładany projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy Przedszkola nr 12 w Lublinie. Zgodnie 

z zapisem §1 ust. 1 Ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) 
nazwa przedszkola zawiera - w przypadku przedszkola z oddziałami integracyjnymi – określenie 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi. Z uwagi na wzrost potrzeb rodziców w zakresie 
zapewnienia dzieciom w wieku 3 - 6 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wychowania przedszkolnego w integracji z dziećmi pełnosprawnymi, w Przedszkolu nr 12 w budynku 
przy ul. Wolskiej 5 od 1 września utworzonych będzie 6 dodatkowych oddziałów integracyjnych. 
Wyposażenie oddziałów, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pracowników 
obsługi zostało sfinansowane z projektu "Razem możemy więcej", realizowanego w ramach priorytetu 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
Kwota dofinansowania 3 792 731,77 PLN. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w 6 
nowych oddziałach, zlokalizowanych przy ul. Wolskiej 5, zapewni miejsce dla 120 dzieci, w tym dla 
ok. 30 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie do Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 do 9 oddziałów uczęszczać będzie 195 dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
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