
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół uprzejmie informuje, że w ostatnim 

okresie została podjęta inicjatywa obywatelska mająca na celu podjęcie dwóch uchwał. 

Pierwsza z uchwał dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie od 1 września 2014 r. 

dotacji przedszkolom niepublicznym w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonym  

w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Przedszkola niepubliczne aby 

otrzymać dotację w w/w wysokości miałyby zostać wyłonione w wyniku przeprowadzenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom 

zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Piaseczno możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego za zasadach określonych w uchwale Nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej  

w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno”. 

Projekt drugiej uchwały dotyczy określenia regulaminu otwartego konkursu ofert. 

Na wstępie należy zaznaczyć bezzasadność ich podjęcia ze względu na to, iż na dzień 

dzisiejszy Gmina Piaseczno zabezpiecza miejsca dla wszystkich dzieci 5 i 6 letnich 

obowiązanych odbyć roczne przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

Poniżej przedstawiamy opinię dotyczącą tych projektów uchwał. 

Opinia w sprawie projektów uchwał ogłoszenia konkursów dla placówek 

niepublicznych 

Analizując uzasadnienie do przedłożonych uchwał stwierdzono następujące nieścisłości: 

1. Wątpliwości może budzić fakt, że  w uzasadnieniu projektu powołano się na przepis , który 

zacznie obowiązywać dopiero od 1.09.2017 r. Wskazano możliwości korzystania z 

wychowania przedszkolnego wyłącznie w publicznym przedszkolu lub publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę lub publicznym 

przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną lub niepublicznym przedszkolu lub 

niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1b i 

1c, położonych na obszarze danej gminy, pomimo, iż powoływany  art. 14 ust. 4a ustawy 

o systemie oświaty wejdzie w życie dopiero od 1.09.2017r.,(Dz. U. z 2013 r. poz. 827), 

a obecnie zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane 

odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego”. 

2. Gdyby istniał problem niezapewnienia wszystkim dzieciom 5 letnim miejsc w formach 

wymienionych w art. 14 ust.3, to ustawodawca w nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

827) w art. 5 ustalił, iż od 1 września 2016 r. oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych stają się przedszkolem. 

3. Zgodnie z art. 90 ust. 1g ustawy o systemie oświaty tylko w sytuacji kiedy Gmina nie 

zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania  

z wychowania przedszkolnego, miejsca wychowania przedszkolnego, jest obowiązana 

przeprowadzić otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych 

przedszkoli (zapis wchodzi w życie 1.09.2015 r.). 

Niniejszym należy zauważyć, iż w Gminie Piaseczno na dzień dzisiejszy takiej sytuacji 

nie ma. 



Jak widać z przeprowadzonej rekrutacji w przedszkolach publicznych wszystkie dzieci, 

którym gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego (dzieci 

5 letnie) dostały się do przedszkoli. Ze względu na wolne miejsca także dzieci 4 i 3 letnie, 

którym gmina nie ma jeszcze obowiązku zapewnienia możliwości korzystania  

z wychowania przedszkolnego będą je realizowały w przedszkolach. 

4. W uzasadnieniu do uchwały wskazano nieprawdziwą informację o zapewnieniu miejsc 

przez Gminę Piaseczno w przedszkolach. Wskazano, że Gmina dysponuje ok. 100 

miejscami (cztery oddziały dla uczęszczających już do tych przedszkoli dzieci 

pięcioletnich), natomiast z przeprowadzonej rekrutacji w przedszkolach publicznych 

wynika, że w przedszkolach było 498 wolnych miejsc (w pierwszej kolejności 

przyjmowane były dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić miejsca i dzieci 

spełniające kryteria ustawowe podczas rekrutacji). W wyniku rekrutacji do przedszkoli 

przyjęto także dzieci młodsze ze względu na wolne miejsca. 

W uzasadnieniu do uchwały wskazano także potrzebę ogłoszenia konkursu ze względu na 

niezapewnienie miejsc dla 300 dzieci 5 letnich i 300 dzieci 6 letnich. Z informacji 

otrzymanych od dyrektorów publicznych przedszkoli wynika, że wszystkie dzieci 5 i 6 

letnie zgłoszone podczas rekrutacji zostały w pierwszej kolejności przyjęte do 

przedszkoli. Także wszystkie dzieci, które zgłosiły się do oddziałów przedszkolnych są na 

bieżąco przyjmowane. Szkoły Podstawowe nadal posiadają wolne miejsca w oddziałach 

przedszkolnych. 

Tak więc Gmina Piaseczno spełniła swój obowiązek ustawowy. 

5. W uzasadnieniu do uchwały wskazano także źródło finansowania przedmiotowej 

uchwały ze środków zaplanowanych w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

Od września 2014 r. nie jest możliwa likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, ponieważ oddział przedszkolny jest częścią szkoły podstawowej. W tym 

przypadku mają zastosowanie zapisy art. 59 ustawy o systemie oświaty zgodnie z którymi 

organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 

zawiadomić o zamiarze likwidacji: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.  

Aby zlikwidować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należało czynności 

wymienione w art. 59 ustawy o systemie oświaty, zrealizować do końca lutego 2014 r. 

Ponadto w szkołach podstawowych na bieżąco przyjmowane są dzieci do oddziałów 

przedszkolnych, zlikwidowanie tych oddziałów pogwałciłoby prawa konstytucyjne 

rodziców zgłaszających swoje dzieci do tej formy wychowania przedszkolnego (art. 31  

i art. 32 Konstytucji RP). 

Nadmienia się także, że projekty uchwał nie były konsultowane z ZEAS jak też  

z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Piaseczno ani z rodzicami dzieci zapisanych 

do oddziałów przedszkolnych. Dyrektorzy po dokonaniu analizy powyższych projektów 

uchwał wskazali bezzasadność podjęcia ich przez Radę Miejską w Piasecznie. 


