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Katowice, dnia 5 kwietnia 2011 roku

Sz. P.
stanisław Faber
Śląski Kurator Oświaty

w zwiąku z licznymi zgłoszeniami do mojego biura senatorskiego

rodziców dzieciz katowickich pzedszkoli, działĄąc w oparciu o ań, 20 ustawy

z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się

z prośbąo wyjaśnienie następujących kwestii.

W związku z arL 1 pkt 15) ppkt b) ustawy z dnia 19 marca 2009r. o

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. u. z

2009 r. Nr 56, poz. 458 z póżn. zm ), dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane

odbyć roczne pzygotowanie pzedszkolne, w pzedszkolu, oddziale

pzedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie

wychowania pzedszkolnego, zapewnienie warunkow do spełnienia tego

obowiązku jest zadaniem własnym gminy. w świetle tego zapisu w dniu

24 marca 2011roku zostało wysłane przez Panią Wiceprezydent Katowic

Krystynę Siejną pismo (o numerze E-1.4424.157,2011.AS) do Dyrektorow

Miejskich pzedszkoli i szkoł podstawowych w katowicach, w których informuje

się, iż w celu zagwarantowania pzyjęcia do oddziałów rocznego

obowiązkowego pzygotowania pzedszkolnego wszystkich dzieci będących

w obowiązku wymienionym wyzej, w gminie katowice nalezy uruchomić

17 dodatkowych oddziałów, ktore zostaną utwozone w szkołach

podstawowych. Jednocześnie z pisma wynika, iz oddziały w piętnastu

katowickich pzedszkolach dla dzieci w wieku 6 lat, które mają odbyć roczne

obowiąkowe pzygotowanie pzedszkolne nie zostaną uruchomione.
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W związku z powyzszym zwracam się z następującymi pytaniami:

, czy w świetle obowiązujących pzepisow ( ań, 14a ustawy o systemie

oświaty) zmiany, które są podejmowane wymagają podjęcia stosownej

uchwały Rady Miasta katowice zmieniającej obowiązującą uchwałę nr

XL|V/902/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie

ustalenia sieci publicznych pzedszkoli i oddziałow pzedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzon ych pzezmiasto katowice?
, Czy pzy podejmowaniu Mw działań przez Panią Wiceprezydent

konieczne jest, co najmniej na 6 miesięcy pzed planowanym terminem

tych zmian, zawiadomienie m.in. rodzicow dzieci i kuratora oświaty

o planowanych zmianach?

, czy w tej sytuacji mamy do czynienia z pzekształceniem szkoł

i jednocześnie częściową likwidacją odd ziałów pzedszkolnych?

Powyzsze wątpliwości zwiąane są pzede wszystkim

z faktem, ze w doktrynie bardzo często podkreśla się, ze ewentualne

pzeniesienie oddziału, w którym realizowane jest roczne pzygotowanie

pzedszkolne, z przedszkola do szkoły podstawowej wymaga podjęcia

stosownej uchwały pzez Radę Gminy, gdyz de facto następuje wowczas

pzekształcenie sieci pzedszkoli i oddziałow pzedszkolnych w szkołach.

Zgodnie zaś z art. 59 ust. 1 w powiązaniu z ust. 6 ustawy o systemie

oświaty, organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na

6 miesięcy pzed planowanym terminem pzekształcenia placówki,

zawiadomic rodziców dzieci o planowanych zmianach.

Z uwagi na tnłający nabor do pzedszkoli

(od 1 kwietnia do 22 kwietnia) upzejmie proszę o mozliwie szybkie

ustosunkowanie się do niniejszej intenłencji.

Z powazaniem

Biuro Senatora RP Leszka Piechoty, 40-006 Katowice, ut. Warszawst<a O
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Dyrektorey Miej r kich Przedszkoli

i szkól podstawou"ych

Jak wYnika z PrzePisu art. 1 pkt 15) ppkt b) ustavy z drria 19 rnarca ż009 r. o zrrrianie
ilstalvY o sYstenrie oŚwiffy orae zmianie dektórych innychu§taw (Dz U. ,Żo1g r, Nr 56, poe
458 z PÓzn. .zm,), dziecko w w'ieku 5 lat jest otowiq.zane odbyć r§§znc przygotowarrie

Przedszkolne, w Przedszkolu, w oddeiale przedszkol,nyn zarganlzowanrm w szkole
Podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do
spełnienia obowiąeką o którynr mowa jest zadanietn własnym gminy.

V/ zryięku z Powyz§zyrn! orgaJl prouradzący praeprowadził dokłaclna analizę
demograficaną dzieci wodzonfch w rocztrikach 2005 i 2006 oraz zbadał możliwości lokąlorve
Przedszkoti miejskich i szkół podstawowych w poszczegóLrych dzielnicach, na terenie rniasta
Kątowice.

AbY moŻliwe bYło zagwałantowanie przyjęcia do oddeiatów roaznęBo otlowiękowego
PrzYgotowania Przedszkolnego nnzystkich dzieci będących w obowią3ku wymienionyrn wyeej,
w grrrinie Katowicę nalęzy unrchonric 17 dodatkowych oddziałów. Zostaną on. ui*oruone
w następujących szkołach podstawowych :

- Szkoła Podstawęwa nr 2 im.Jana III Sobieskiego,
- §zkoła Podstawowa m 12 im.I.J. Padełewskiego,
_ Szkoła Podstawowa Ń 15 im. J*rraPawła II,

- Szkołą Podstawowa nrź0 im. Tadeusza Rejtana,
- Szkoła Podstawr:wa nr29 im. F. Zwirki i S. Wigury,
- §zkoła Podstawowa nr 31 im. H*nryka Sienkięwięzą,

Ę:Ęf,,.Ś]l.[§r,Ęu,



- Szkoła Podstalvowa nr 33 im, §, Ligonia (rv Zeepolę SłJęół ógólnokształcącyoh Nr 7),
- Szkoła Podstawowa nr 51 ią. F.Chopina z oddziałarni Integracyjnymi,
- §ekoła Podstawow* nr 59 im, Jana Matejki,
, §zkoła Podstawowa nr 62;
_ Szkoła Pędstawowa nr 65 im.Gu§tawa Morcinka,
- §zkoła Podstawową w 67 zOddeiałami tntegracyjnymi im. Konrisji Edukacji Nł.odowej.

Ponadto dodatkowe oddziaĘ dla dfieci szęścioletnich zostaną uruclromione w Zespole
Szkolno - Przedszko]nyrą Nr 1, w Zespo]ę Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 oraz w Mięjskirn
Przedszkolu Nr 82 w Katowicach.

JednoczęŚnię utworzeuie dodątkowych oddziałów w wyżej wymienionych szkołach
zagwarantuję zwolniełrie miejsc i prłyjęcie dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w nastąpujących
praedszkolach:

Micjskim Przedszkolu Nr 74,

Miejskim Przedszkolu Nt 55,

Miejsklm Przedszkolu Nr 2,

Mtej sktm Przedszkolu Nr 2S,

Miejskim Przedszkolu Nr 42,

Miej skirn Przedszkolu Nr I 9,

Miejskim Płzędszkolu Nr 85,

Miej skim Prżedsekolu Nr 64,

Miej skim Przedszkoiu Nr g0,

Mioj skim Przędszkolu Nr 20,

Miejskim Przedszkolu Nr ?5,

Miej skim Przędszkolu Nr g2,

Miej skim Przedsakolu Nr 99,

Miejskim PrzedszJcolu Nr 23,

Miejskim Przedszkolu Nr 38.

W zwiq,zku z Pou4Ćsąłni pro§zĘ o wprowadzenie stosownych zapisów w statutach stkoł
Podstawor,vYch i rniejskich przedszkoli, których dotyczą povryżsże zmiany 016z piosuę
o zaPlanowanie w PĘekcie ałkuszą organizacji przedszkola/szkoły na rok szkolny żoLt/ż0|2
odpowiedniej liczby oddziałów.
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