załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 11/2019
Lubuskiego Kuratora Oświaty
z dnia 25 lutego 2019 r.

PROCEDURA
WYDAWANIA OPINII W SPRAWIE SIECI PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
§ 1. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) – dalej pr. ośw.
§ 2. Cel: uregulowanie sposobu postępowania w przypadku złożenia wniosku o wyrażenie
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez
gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 pr. ośw., z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 pr.
ośw.
§ 3. Zakres: jednostki samorządu terytorialnego na obszarze województwa lubuskiego.
§ 4. Zasady ogólne, wynikające z przepisów prawa (art. 32 pr. ośw.).
1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy
może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania
przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie
najbliższym miejscu.
3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w publicznych
szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego,
prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę,
niepublicznymi przedszkolami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) – dalej
u.f.z.o., oddziałami przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa
w art. 19 ust. 1 u.f.z.o., oraz niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o
których mowa w art. 21 ust. 1 u.f.z.o., powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 31
ust. 1 pr. ośw., zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4 pr.
ośw., i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 u.f.z.o., oddziału przedszkolnego w
niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 u.f.z.o., albo niepublicznej
innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 u.f.z.o., w których gmina
zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.
4. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów
przejazdu
dziecka
i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
5. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2 , następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty.
§ 5. 1. Gmina przesyła Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o wydanie opinii

o zgodności sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, o których mowa w § 2, zwanej dalej „siecią”, z warunkami określonymi w
art. 32 ust. 3 pr. ośw., które powinno zawierać:
1) projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia sieci;
2) szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o ustaleniu sieci zgodnie z projektem,
o którym mowa w pkt 2;
3) informacje dotyczące zapewnienia wszystkim dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1
pr. ośw., zamieszkałym na obszarze gminy, możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego, tj. o:
a) liczbie dzieci zamieszkałych na terenie gminy, które obejmuje wychowanie
przedszkolne,
b) liczbie miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego w dniu wejścia w
życie uchwały w sprawie sieci,
c) liczbie miejsc w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych formach
wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 4 ust. 3;
4) informacje dotyczące długości drogi dzieci podlegających obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego i dzieci pięcioletnich z domu do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
tj.:
a) czy w sieci zachowana jest odległość określona w art. 32 ust. 3 pr. ośw.,
b) jeżeli w sieci nie jest zachowana odległość określona w art. 32 ust. 3 pr. ośw.
informacje o liczbie dzieci uprawnionych do bezpłatnego transportu i opieki, o
których
mowa
w art. 32 ust. 5 pr. ośw. oraz o formach zapewniania bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu dziecka lub o zwrocie kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna.
5) informacje o tytułach obowiązujących uchwał rady gminy w sprawie sieci.
2. W przypadku braków formalnych w złożonej dokumentacji, o której mowa w ust. 1,
wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od doręczenia
powiadomienia o wystąpieniu braków.
3. Niedotrzymanie terminu uzupełnienia wniosku skutkuje wydaniem przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty negatywnej opinii.
§ 6. Lubuski Kurator Oświaty wydaje pisemną opinię o zgodności sieci
z warunkami określonymi odpowiednio w art. 32 ust. 3 pr. ośw., w terminie 14 dni od dnia
wpłynięcia wniosku gminy. Opinia ta jest wiążąca dla gminy. Wzór opinii stanowi załącznik
do procedury.

Załącznik

……………………
……………………
ul. ………………..
00-000 …………..
KO.I……......................
Gorzów Wielkopolski., ................... r.
Sprawa: opinia o zgodności planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy – Prawo
oświatowe.

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ………………………….
......................................................................................................................................................,
(nazwa wnioskodawcy)

z dnia ................................., Lubuski Kurator Oświaty
(data wniosku)

pozytywnie/negatywnie
opiniuje zgodność planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych .....................................................
(nazwa gminy)

z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Wobec powyższego należało uznać, jak we wstępie.

....…………………………………………
(pieczątka i podpis Lubuskiego Kuratora Oświaty)

