
 

 

WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE 

 

 Katowice, dnia 03 kwietnia 2020 r. 
 
 KOPIA 

                   

ES.0003.1.18.2020KC                  
         Szanowny Pan 
                             Radny Krzysztof Kraus 
                            ul. Młyńska 4 
                                        40-098 Katowice 
 
Dot. Interpelacji nr 109/2020   z dnia 09 marca 2020r. 
                  

W  odpowiedzi na interpelację, o której mowa powyżej (wpływ do Wydziału Edukacji i Sportu w dniu 24 marca 

2020 r.),  uprzejmie informuję, co następuje. 

                Przedszkole jest placówką nieferyjną, która funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem ustawowych dni 

świątecznych) przez cały rok szkolny, tj. zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 

1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. Natomiast na podstawie §12 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649),  ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wspólny 

wniosek dyrektora  przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek 

dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

Ponadto informuję, iż zmiana organizacji pracy w miesiącach wakacyjnych (lipiec/sierpień) zostaje 

zatwierdzona przez organ prowadzący, po złożeniu przez dyrektora oświadczenia o uzgodnieniu, wspólnie z radą 

rodziców powyższego terminu, a także o skutecznym zbadaniu przez dyrektora potrzeb rodziców wszystkich dzieci 

uczęszczających do danej placówki. 

Informuję, iż w przypadku zmniejszonego zainteresowania wychowaniem przedszkolnym w okresie 

wakacyjnym, przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania oraz liczbę grup do faktycznych zgłoszeń 

rodziców. Pragnę podkreślić, iż osobą odpowiedzialną za organizację pracy przedszkola jest bezpośrednio dyrektor. 

Z uzyskanych informacji od Pani Danuty Posny - Klima Dyrektora z Miejskiego Przedszkola nr 94 im. Małego 

Księcia w Katowicach wynika, iż z uwagi na fakt zwiększonego zapotrzebowania na pobyt dzieci w Przedszkolu 

w miesiącu lipcu br., oraz w trosce o zapewnienie opieki wychowankom, ponownie jest przeprowadzone badanie 

potrzeb rodziców, w tym zakresie. 



 

 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 131 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, z powyższego wynika, że miejskie przedszkola nie są placówkami 

obwodowymi, a gmina zapewnia miejsca w przedszkolach, dla których jest organem prowadzącym w skali całego 

miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic. 

 
 

 

                                                                                                                                  Z poważaniem 

                   Waldemar Bojarun   

               WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Biuro Rady Miasta 
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Prowadzący sprawę: Klaudia Czajkowska/Wydział Edukacji i Sportu 

tel. (32) 705-41-83 
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