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Katowice, 7 kwietnia 2a11 r.

Nz_NP.542.5.201 1 .AK

Szanowny Pan
Leszek piechota
Senator Rzeczypospolite| Polskiei
Biuro Senatora RP Leszka Plechoty
Ul. Warszawska 6
40-006 Katowice

Odpowiadając na pismo Pana Senatora z dn. 5 kwietnia 2011 w sprawie
rekrutacji do pzedszkoli katowickich upzejmie informuję, że:

1. Z ar1.14 a. ust. 1. Ustawy z dn, 7 września 1991 r. o systemie oświaty
{Dz. U. z 2a04 r. Nr 256, poz. 2572, z p6źn. zm.) wynika, że to Rada gminy
ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą
nr XLIV/902/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziaów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, zamieszczoną
na stronie httDYibiD,um.katówice,Dl/dokumentv/2009ff/29/1248870243,odf)
oddziały przedszkolne funkcjonują od 1 września 2009 r. w następujących
szkołach podstawowych: SP 45, SP 42, SP 27. Z pisma Pierwszego
Wiceprezydenta Miasta Katowice, Pani Krystyny Siejna, z 24 marca 2a11 r.,
nr EĄ.4424.157.2011.AS, wynika, że w roku szkolnym 2011Eaft oddziały
przedszkolne zostaną utworzone w 12 szkołach niewymienionych w Uchwale
z 27 lipca 2009 r., tj. w: SP 2, 12, 15, 20, 29,31, 33, 51, 59, 62, 65, 67.
W związku z powpszpn inforrnacje zawarte w piśmie Pierwszego
Wiceprezydenta Miasta Katowice dotyczące utworzenia oddziałów
przedszkolnych nie mają umocowania prawnego w obowiązującej uchwale
Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów pzedszkolnych w szkołach. Kompetencje w sprawie ustalenia
sieci pzedszkoli i oddziałów przedszkolnych należądo Fłady Miasta Katowice,
a nie do Prezydenta Miasta Katowice.

2. W piśmie zawarte są również informacje, że dodatkowe oddziały dla dzieci
sześcioletnich zostaną utworzone także w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
nr 1, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 oraz Miejskim Przedszkolu
nr 82. W przypadku Przedszkola nr 82 oraz Miejskiego Przedszkola nr 24
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 nie występuje naruszenie przepisów
prawa, gdyż są one ujęte w ww. Uchwale Hady Miasta Katowice. Natomiast
w Zespole Szkolno - Pzedszkolnym nr 3 funkcjonuje Przedszkole nr 58 ujęte
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w ww. uchwale jako samodzielna jednostka (poz. 46}. Stosownie
do uregulowań zawartych w rozpoządzeniu MinistersŃa Edukacji Narodowejz dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 , poz. 624, z póżn. zm.) arkusz organizacji
określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym
roku szkolnym (§ B zał. nr 1 oraz § 10 zaŁ nr 2 tego rozporządzenia).
Dokument ten jest opracowy,vany przez dyrektora 

- 
przedszkola/szkoiy

i podlega zatwjerdzeniu przez organ prowadzący do dnia 30 rnaja każdego
roku. w aniązku z tym w tych trzech przypadkach można przyjąć, ze pisńo
pani wiceprezydent krystyny siejna jest wskazówką do opracowania projektu
arkusza organizacji.
Przepisy art. 59 ww. Ustawy o systemie oświaty dotyczące likwidacji szkół
i placówek (przy czymjako szkołę na|eĘ również rozumieć pzedszkóle) nie
odnoszą się wprost do li}rwidacji oddziałów dla dzieci sześcioletnich
w przedszkolu. Jednakże zgodnie z art. 59ust.6: Przepisy ust,1-5 i art,58
stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkĘ lub placóuki.
Termin: ,,przeksfiałcenie" nie został w ustawie o systemie ośwaty
zdefinio_wany. Zgodnie z wyrokiem W§A w Gliwicach z 15 lutąo 2O1O r. sygn.
lV SłGl 240la9: Należy zatem w tym zakresie odwdać sę do potocńógo
znaczenia tego słowa. przeksżdcenie to zmiana polegająca na nadaniu
czemuŚ innej formy, ksżaftu innego charakteru, postaci; to przeobrażenie
czegoś w cń innego {taĘ IW Słownik Jęryka Polskiego pod red. st,
Skarupki, H. Auderskiej i Z. Łenpickiej, PWN Warszawa t§6g, s. 6a$. Ędpodziela stanowisko zaprezentowane z wyroku Wojewódzkiego SąĆlu
Administracyjnega w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. ll SNB?
189/06, że z przeksłałceniem sź<oły lub placówki, o Rtórym mowa w art. 59
ustawy o systemie ńwiaty mamy da crynienia wówczas, gdy zaistniała taka
zmiana organizacyjna, kóra doprawadziła do rozszerzenia, avążenia lub
wProwadzenia nowego zakresu edukacji. Przekształcenie organizacyjne
pow.o/uje zatem zmiaę charakteru, stanu prawnego, struktury, nrńi -
nadając inną, nową postń, funkcft i charakter działńłnaści danej ptacówki.
Likwidacja oddziałów, w których dzieci odbywałyby roczne obówiązkowe
PrzYgotowanie przedszkolne mogłaby zostać uznana za przekształcenie
w przytoczonym vlyżE rozumowaniu wsA, ale w przypadku przedszkoli
katowickich taka sytuacja wprost nie zachodzi, gdyż w §rzedszńolach tych
będą funkcjonować oddziały dla dzieci pięcioletnich realizująclch
obowiąkowe roczne prrygotowanie pzedszkolne (jak mozna domniemywaó
z pism). problem zastosowania przepisów art, 59 ustawy o systemie oświaty,
w ałiązku z brakiem definicji przekształcenia w ustawie rodzi problemy
prawr]e.
W PzYPadku dzieci sześcioletnich może ewentualnie wystąpić niezgodność
zPrzepisami § 2 Flozpoządzenia Ministra Edukacji ttaroóowÓ1 i §port-u z dnia
20 lutego ZaM r. w sprawie warunków i trybu prz}jmowania uózniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.u.
z 20a4 nr 26, poz. 232, z 20ag nr 31, poz. 208): Do pzedszkola i oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej
kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywającó roczne
przygotowanie przedszkolne. Należy równocześnie nadmienić, że w ww.
RozPorządzeniu brak takich zapisów w odniesieniu do dzieci pięcioletnich
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