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Kierujac sie troska o dobro dziecka oraz o jego prawo do edukacji przedszkolnej na

zasadzie równych szans, pragne zwrócic uwage na problem ustalania przez rady gmin tzw. oplaty

stalej za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004

r. Nr 256, poz. 2572 z pózno zm.) rada gminy ma prawo ustalac oplaty za swiadczenia, oferowane

przez prowadzone przez nia przedszkola. Przepis ten zastrzega jednak, ze przy ustalaniu

odplatnosci rada gminy musi uwzglednic zapis art. 6 ust. l Ustawy, w mysl którego przedszkole

publiczne prowadzi bezplatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy

programowej wychowania przedszkolnego. Tym samym rada gminy, ustalajac odplatnosci za

swiadczenia przedszkoli, nie moze objac nimi zajec, które mieszcza sie w ramach, wyznaczonych

przez rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogólnego w poszczególnych typach

szkól (Dz. U. Nr 7, poz. 17).

W tym miejscu pragne przypomniec, iz zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministerstwa

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola i publicznych szkól (Dz. U. Nr 61, poz. 624) stanowi, ze na realizacj e podstawy

programowej wychowania przedszkolnego przeznaczonych byc musi co najmniej 5 godzin

dziennie (§ 10 ust. 2 pkt 1).

Z orzeczen sadów administracyjnych wynika, ze rada gminy, ustalajac oplate za

swiadczenia przedszkoli w zakresie, przekraczajacym realizacje podstawy programowej, nie moze

ograniczyc sie jedynie do ustanowienia oplaty stalej. Szczególowo powinny byc okreslone

dodatkowe swiadczenia i ustalona osobna oplata za kazde z nich. Dzieki temu rodzice moga byc

pewni, iz odplatnoscia nie sa objete swiadczenia bezplatne z mocy ustawy i swiadomie dokonac



wyboru zajec odplatnych, w których dziecko ma uczestniczyc (vide: wyroki Wojewódzkiego Sadu

Administracyjnego we Wroclawiu z dnia 5 lutego 2008 r. III SNWr 622/07, z dnia 30 maja

2007 r. IV SNWr 122/07 oraz z dnia 8 sierpnia 2006 r. IV SNWr 94/06).

Z przywolanych orzeczen wynika równiez, ze brak jest logicznego uzasadnienia dla

wprowadzania do uchwal rozwiazania, w mysl którego zmniejszenie odplatnosci za przedszkole

w zwiazku z nieobecnoscia dziecka mozliwe jest tylko i wylacznie w sytuacji, gdy nieobecnosc

trwa okreslony uchwala okres oraz jest spowodowana konkretna przyczyna.

Tymczasem zarówno z naplywajacych do mnie informacji, jak i z analizy uchwal rad gmin

wynika, iz powszechnie stosowana praktykaj est ustanowienie j edynie oplaty stalej. Równie czesto

uchwaly te bardzo rygorystycznie warunkuja prawo zwrotu czesci oplaty za okres nieobecnosci

dziecka w przedszkolu.

Majac na uwadze powyzsze, na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z pózno zm.), zwracam sie do Panstwa

z prosba o szczególne zwrócenie uwagi na zapisy uchwal rad gmin - zarówno projektowanych,

jak i juz obowiazujacych - w sprawie odplatnosci za przedszkola w zakresie ich zgodnosci

z prawem. Bede wdzieczny za informacje w sprawie dzialan, podjetych przez Panstwa

Wojewodów w tej materii.

Otrzvmuia:
1. Pan Rafal Jurkowlaniec, Wojewoda Dolnoslaski
2. Pan Rafal Bruski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. Pani Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski
4. Pani Helena Hatka, Wojewoda Lubuski
5. Pani Jolanta Chelminska, Wojewoda Lódzki
6. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski
7. Pan Jacek Kozlowski, Wojewoda Mazowiecki
8. Pan Ryszard Wi1czynski,Wojewoda Opolski
9. Pan Miroslaw Karapyta, Wojewoda Podkarpacki
10. Pan Maciej Zywno, Wojewoda Podlaski
11. Pan Roman Zaborowski, Wojewoda Pomorski
12. Pan Zygmunt Lukaszczyk, Wojewoda Slaski
13. Pani Bozentyna Palka-Koruba, Wojewoda Swietokrzyski
14. Pan Marian Podziewski, Wojewoda Warminsko-Mazurski
15. Pan Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski
16. Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
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