
 

Piaseczyńska Oświata bogatsza o trzy nowe placówki publiczne! 

 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piasecznie z wielką satysfakcją 

odnotowuje fakt, iż podjęta przez  Radę Miejską w Piasecznie Uchwała Nr 1301/XLIII/2014 z dnia 12 

lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż 

Gmina Piaseczno, osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1762) oraz umieszczone na 

stronie internetowej informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwolenia na założenie szkoły lub 

placówki publicznej spotkały się z dużym zainteresowaniem organów prowadzących przedszkola 

niepubliczne, działających na terenie naszej Gminy. 

Podjęcie w/w  uchwały umożliwi dotowanie placówek publicznych prowadzonych przez 

inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne z budżetu Gminy Piaseczno, już od momentu 

ich powstania, czyli od 1 stycznia 2015 r. 

Na dzień dzisiejszy, zgodnie z procedurą, wydano już trzy zezwolenia na założenie 

placówki publicznej (w tym dwie decyzje na założenie z dniem 1.01.2015 r. przedszkoli: w 

Józefosławiu i  w Zalesiu Górnym a także jedną decyzję zezwalającą na założenie z dniem 1.09.2015 r. 

Szkoły Podstawowej w Józefosławiu). 

Z informacji uzyskanych od zainteresowanych organów prowadzących przedszkola 

niepubliczne wynika, iż w najbliższym czasie zostaną złożone następne dwa wnioski o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego w centrum Piaseczna oraz w Julianowie. 

Wydane zezwolenia na uruchomienie z dniem 1.01.2015 roku dwóch przedszkoli 

publicznych spowodowały zwiększenie puli miejsc w przedszkolach publicznych łącznie dla 150 dzieci 

(z tego 100 dzieci może być przyjętych w Józefosławiu). Ponadto przedszkole w Józefosławiu będzie 

przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. Pozostałe 50 miejsc powstanie w przedszkolu w Zalesiu 

Górnym. 

Nowo powstała, Publiczna Szkoła Podstawowa dla planowanej liczby 150 dzieci, 

rozpocznie działalność od 1.09.2015 roku i w swoim założeniu również będzie szkołą z oddziałami 

integracyjnymi. Jej uruchomienie w znaczący sposób winno wpłynąć na poprawę warunków nauki w 

jedynej do tej pory w Józefosławiu publicznej Szkole Podstawowej na ul. Kameralnej 11. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim „pionierom oświatowym” za 

dotychczasową współpracę i zapewniamy o stałej chęci niesienia pomocy wszystkim tym, których 

działania determinuje dobro piaseczyńskiej oświaty. 

 

 

 

  


