Czy organ prowadzący zobowiązany jest wskazać miejsce realizacji wychowania
przedszkolnego niezakwalifikowanym dzieciom, które brały udział w procesie
rekrutacji do przedszkoli?
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PYTANIE
Na podstawie art. 31 ustawy Prawo oświatowe wójt obowiązany jest wskazać miejsce
realizacji wychowania przedszkolnego niezakwalifikowanym dzieciom 3-6 letnim, które
uczestniczyły w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Czy wójt może zwiększyć liczebność oddziałów przedszkolnych powyżej 25 dzieci w grupie,
aby mógł zagwarantować wszystkim niezakwalifikowanym dzieciom możliwość realizacji
wychowania przedszkolnego?
ODPOWIEDŹ
ODPOWIEDŹ
Według aktualnego stanu prawnego w roku szkolnym 2022/2023 prawdopodobnie nie będzie
takiej możliwości.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie
Wielkość oddziałów przedszkolnych określa § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.), zgodnie z którym liczba dzieci w
oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Zwiększenie oddziału przedszkolnego
dotyczy jedynie roku szkolnego 2021/2022 (a nie naboru na rok szkolny 2022/2023) oraz
można przyjąć 3 dodatkowych dzieci, jeśli przybyły z Ukrainy od 24.02.2022 r.; grupa może
funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci do ukończenia wychowania przedszkolnego przez
dzieci będące obywatelami Ukrainy - § 7 ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z 21.03.2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży
będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645 ze zm.).
Aktualnie nie ma informacji odnośnie tego, aby w nowym roku szkolnym możliwe było
zwiększenie liczby dzieci w oddziale do 28 dzieci na podstawie ewentualnych nowych
regulacji, gdyby niezakwalifikowane lub nieprzyjęte do publicznych przedszkoli były dzieci
z Ukrainy.

Ponadto takie uprawnienie organu prowadzącego nie wynika z treści art. 31 ustawy z
14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). W związku z tym wójt
nie może w oparciu o art. 31 p.o. zwiększyć liczebności oddziałów przedszkolnych powyżej
25 dzieci w grupie aby zagwarantować wszystkim niezakwalifikowanym dzieciom
możliwość realizacji wychowania przedszkolnego. Należałoby rozważyć utworzenie
dodatkowego oddziału przedszkolnego albo niezwłocznie ogłosić otwarty konkurs ofert,
zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1930).

