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Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie sytuacji W placéwkach sieci przedszkoli
w zwiqzku z podejrzeniem wy+udzenia dotacji, przekazanq przez Pana Rafa+a Komarewicza,
Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 14 czerwca 2022 r., uprzejmie informuje.
Ad 1.
Dotychczas do Urzgdu Miasta Krakowa nie wp’ryn<-;’ra Zadna informacja dotyczqca zmiany
funkcjonowania tych przedszkoli oraz zagroienia uczgszczania do nich dzieci.
Ad 2.
Zgodnie 2 zapisami art. 33 ustawy 2 27 paidziernika 2017 r. 0 finansowaniu zadaﬁ
oéwiatowych (tekstjednolity Dz. U. 2 2021 r. poz. 1930 z péin. zm.) oraz uchwa’ry nr XXVI/589/19
Rady Miasta Krakowa z 9 paidziernika 2019 r. wsprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawid1‘0w0s'ci pobmnia i wykorzystania dotacji, udzielanych szkofom
i placéwkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Krakéw przez
osoby fizyczne Iub osoby prawne inne ni2 Gmina Miejska Krakéw dotacje przekazywane
sq pod warunkiem:
— w przypadku przedszkoli publicznychz
0 przekazania danych do Systemu lnformacji Oéwiatowej (SIO) wed+ug stanu
na dzieﬁ 30 wrzeénia roku poprzedzajqcego rok udzielenia dotacji;
— w przypadku przedszkoli niepublicznychz
~ z1‘02enia wniosku 0 udzielenie dotacji W terminie do dnia 30 wrzeénia roku
poprzedzajqcego rok udzielenia dotacji,
¢ przekazania danych do Systemu Informacji Oéwiatowej (SIO) wed+ug stanu
na dzier'\ 30 wrzeénia roku poprzedzajqcego rok udzielenia dotacji.

Dotacja Wyp+acana jest na podstawie informacji 0 faktycznej Iiczbie uczniow, sporzadzanej
Wed+ug stanu na pierwszy roboczy d2ier'\ miesiaca i sk+adanej przez organ prowadzacy do 5 dnia
miesiaca. W 2Wia2ku 2 tym, 2e Warunki uzyskiwania dotacji W przypadku przedszkoli WW. sieci
sa obecnie spe+niane, nie ma postawy do odmoWy udzielenia dotacji. Rownoczeénie zwracam
uWag¢, 2e 6 2 7 przedszkoli WW. sieci to przedszkola publiczne, ktore Zgodnie z art. 52 ust. 13
ustawy 0 fincmsowcmiu zadari oéwiatowych nie maja praWa pobieraé od rodzicow dzieci do nich
uczgszczajacych op+at innych ni2 op+aty 2a Wy2yWienie (rozumianej jako op+aty 2a t2W. Wsad
do kot+a) oraz W przypadku dzieci do lat 6 op+at¢ 2a ka2da rozpoczegta godzino nauczania poWy2ej
5 godzin dziennie. Zgodnie 2 uchWa+a nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa 2 14 marca
2018 r. W sprawie oI<res'Ienia Wysokoéci op+at za korzystanie 2 Wychowcmia przedszkolnego uczniéw
objatych Wychowcmiem przedszkolnym W przedszkolach prowadzonych przez Gmine Miejskq Krakow
Wysokoéé tej op+aty Wynosi 1,00 2+, a dla rodzin objgtych Programem pn. Krakowska Karta
Rodzinna 3+ Iub Programem pn. Krakow dla Rodziny ,,N" — 0,50 2+. Dla rodzin objotych 2arc'>Wno
Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Krakow dla Rodziny ,,N”
op+ata, o ktorej moWa Wynosi 0 2+.
Ad 3 i 4.
Zgodnie 2 art. 89 ust. 1 i 3 ustawy 2 14 grudnia 2016 r. Prawo oéwiatowe (tekst jednolity
D2. U. 2 2021 r. poz. 1082 2 péén. 2m.) przedszkole publiczne mo2e byé 2|ikWidoWane 2 koﬁcem
roku szkolnego przez organ prowadzacy, po zapewnieniu przez ten organ mo2liWoéci
kontynuowania nauki W innym przedszkolu publicznym. Organ prowadzacy jest obowiazany,
co najmniej na 6 miesigcy przed terminem likwidacji, zawiadomié o zamiarze likwidacji
przedszkola: rodzicéw dzieci, Ma+opo|skiego Kuratora Osiwiaty oraz Urzad Miasta Krakowa.
Przedszkole publiczne prowadzone przez osoba praWna_ inna ni2 Gmina Miejska Krakow
Iub osobo fizyczna mo2e zostaé 2|ikWidoWane za zgoda Prezydenta Miasta Krakowa W drodze
decyzji administracyjnej cofajacej zezwolenie na 2a+o2enie przedszkola publicznego. Dotychczas
do Ur2¢du Miasta Krakowa nie Wp+yna+ Wniosek o udzielenie zgody na Iikwidacje
ktoregokolwiek 2 publicznych przedszkoli WW. sieci. Ponadto zgodnie 2 § 7 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej 2 18 sierpnia 2017 r. W sprawie s2czeg6+0Wych zasad i Warunkow
udzielania i cofania zezwolenia na za+02enie przez osobe prawnq Iub osobg fizycznq szko+y Iub placéwki
publiczne] (tekst jednolity D2. U. 2 2020 r. poz. 1591) 2e2Wo|enie na za+o2enie przedszkola
publicznego cota sio W przypadku:

~ Wykreélenia osoby prawnej bodacej 2a+o2ycie|em 2 W+aéciWego rejestru Iub ewidencji;
—- Wykreélenia postanowieﬁ przewidujacych prowadzenie d2ia+a|no§ci oéwiatowej
2e statutu Iub innego dokumentu stanowiacego podstawo funkcjonowania osoby
praWnej bodacej 2a+o2ycie|em;
— prawomocnego orzeczenia sadu zakazujacego d2ia+a|noéci oéWiatoWej osobie
prawnej Iub osobie ﬁzycznej, bodacej 2a+o2ycie|em;
oraz mo2e byé cofniegte W przypadku:
— nierozpoczocia d2ia+a|n0§ci przez przedszkole publiczne W ciagu 2 tygodni od up+yWu
terminu okreélonego W zezwoleniu;
— przerwania d2ia+a|no§ci przedszkola publicznego na okres d+u2s2y ni2 2 miesiace,
niewynikajacy 2 przepisow W sprawie organizacji roku szkolnego;
— okreélonym W art. 56 ust. 5 ustawy Prawo oéwiatowe.
Cofniocie 2e2WoIenia na 2a+o2enie przedszkola publicznego nastopuje W drodze decyzji
administracyjnej. W 2Wia2ku 2 tym, 2e aktualnie Urzad Miasta Krakowa nie posiada informacji

o zaistnieniu Zadnego 2 poWy2szych przypadkow, Prezydent Miasta Krakowa nie ma podstawy
prawnej do cofniecia zezwolenia na 2a+o2enie ktoregokolwiek 2 publicznych przedszkoli
WW. sieci.
Zgodnie 2 art. 172 ust. 4 ustawy Prawo os'Wiat0We osoba prowadzaca przedszkole
niepubliczne mo2e je z|ikWidoWaé 2 koﬁcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba
prowadzaca przedszkole niepubiiczne jest obowiazana co najmniej na 6 miesiecy przed
terminem likwidacji zawiadomic’ o zamiarze i przyczynach |ikWidacji: rodzicow dzieci oraz
Prezydenta Miasta Krakowa i Gmine Miejska Krakow. Dotychczas do Urzedu Miasta Krakowa
nie Wp+yna+ Wniosek o Wykreélenie Wpisu 2 ewidencji niepublicznego przedszkola WW. sieci.

Ponadto zgodnie 2 art. 169 ustawy Prawo o§WiatoWe Wpis do ewidencji podlega Wykresleniu
W przypadkachz
— niepodjecia d2ia+aino§ci przez przedszkole niepubliczne W terminie Wskazanym
W 2g+os2eniu do ewidencji;
— prawomocnego orzeczenia sadu zakazujacego osobie ﬁzycznej, prowadzacej
przedszkole niepubliczne, prowadzenia d2ia+a|noéci osWiatoWej;
— stwierdzenia, W trybie nadzoru pedagogicznego, 2e d2ia+a|nosé przedszkola

niepublicznego Iub organu prowadzacego to przedszkole jest niezgodna 2 przepisami
ustawy Prawo osiwiatowe, ustawy 0 systemie oéwiaty, Wydanych na ich podstawie
rozporzadzeri Iub statutem;
— dokonania Wpisu 2 naruszeniem praWa;
— zaprzestania d2ia+a|nos'.ci przez przedszkole niepubiiczne na okres d+u2szy ni2
3 miesiace.
Wykresienie 2 ewidencji nastepuje W drodze decyzji administracyjnej, W terminie W niej
okreslonym i jest réwnoznaczne 2 Iikwidacja przedszkola niepublicznego. W zwiazku 2 tym,
2e aktualnie Urzad Miasta Krakowa nie posiada informacji 0 zaistnieniu ktoregokolwiek
2 poWy2s2ych pr2ypadk6W, Prezydent Miasta Krakowa nie ma podstawy prawnej
do Wykresienia Wpisu do ewidencji niepublicznego przedszkola WW. sieci.
Ad 5.
Dziecko urodzone W 2016 r. objete bedzie W roku szkolnym 2022/2023 oboWia2koWym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Zgodnie 2 art. 31 ust. 4~5 ustawy Prawo oéwiatowe
dziecko W Wieku 6 lat jest obowiazane odbyé roczne przygotowanie przedszkolne

W przedszkolu, oddziale przedszkolnym W szkole podstaWoWej Iub W innej formie Wychowania
przedszkolnego. Obowiazek ten rozpoczyna sie 2 poczatkiem roku szkolnego W roku
kalendarzowym, W ktorym dziecko koﬁczy 6 lat.
Zgodnie 2 art. 130 ust. 2 ustawy Prawo os'Wiat0We 0 przyjeciu dziecka do samorzadowego
przedszkola Iub odd2ia+u przedszkolnego W samorzadowej szkole podstaWoWej W trakcie roku
szkolnego decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola Iub s2ko+y. W zwiazku 2 poWy2s2ym,
jak r6Wnie2 ze Wzgiedu na fakt, 2e postepowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023
do samorzadowych przedszkoli i odd2ia+c'>W przedszkolnych W samorzadowych s2ko+ach
podstawowych 2osta+o ju2 zakoﬁczone, rodzice chcacy zapisaci dziecko czy to na rok szkolny
2021/2022 czy te2 2022/2023 poWinni kontaktowaé sie 2 dyrektorami Wybranych przedszkoli
i szk6+. Wykaz Wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023 publikowany jest na stronie serWisu
rekrutacyjnego Formico: |'l’£’£QSI[[kl'a+<OW.fOl'miCO.Q| (zak+adka: Wolne miejsca). Ponadto

informuje, 2e Z dniem 1 listopada 2022 r. planowane jest utworzenie nowego samorzadowego
piecioodd2ia+oWego przedszkola na osiedlu Piastow (Dzielnica XV Mistrzejowice).
Zgodnie 2 art. 35 ust. 2 ustawy Prawo os'WiatoWe obowiazek szkolny dziecka rozpoczyna

sie 2 poczatkiem roku szkolnego W roku kalendarzowym, W ktorym dziecko koﬁczy 7 lat.
Zapewnienie miejsca W tzW. ,,szkole rejonoWej” dotyczy realizacji obowiazku szkolnego. Zgodnie
2 art. 130 ust. 5 ustawy Prawo os'Wiatowe do klasy I publicznej s2ko+y podstawowej, ktorej
ustalono obwod, dzieci i m+odzie2 2amieszka+e W tym obwodzie przyjmuje sie 2 urzedu.
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