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Minister Edukacji Narodowej  

Sz.P. Anna Zalewska 
W odpowiedzi na pismo  
DKO-WEK.400.1.2016.UW 

 

Po zapoznaniu się z projektem „Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty  

oraz o systemie informacji oświatowej” z dnia 16 marca 2016r. proponujemy wprowadzenie: 

1. Zapisu, na podstawie, którego dotacja na każde dziecko uczęszczające do oddziału 

przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest podmiot 

niepubliczny była wyliczana tak jak dla dziecka uczęszczającego do przedszkola.  

UZASADNIENIE 

Dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania do szkoły bez względu na 

miejsce realizacji tego obowiązku muszą mieć zapewnioną w jednakowym stopniu realizację 

podstawy wychowania przedszkolnego. W przedszkolu jak i w przyszkolnym oddziale 

przedszkolnym za realizację tejże podstawy odpowiedzialny jest nauczyciel posiadający 

odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zgodne z rozp. MEN z 

dn. 19 kwietnia 2012r. Dodatkowo chcielibyśmy przypomnieć, że dn. 1 września 2019r. 

oddziały przedszkolne przy szkołach z mocy prawa staną się przedszkolami, a wiec od 1 

września 2019r. na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola przy szkole będzie 

przysługiwała dotacja w wysokości takiej samej jak dla ucznia przebywającego w przedszkolu 

– odrębnej placówce. Fizycznie jednak nic się nie zmieni. Jest to tylko czysta formalność 

dokumentacyjna. Dzieci będą nadal w tym samym budynku szkoły i pod opieką tych samych 

nauczycieli.    

2. Doszczegółowienia zapisu w art. 80 ust 3ca i art. 90ust.3ca. i wprowadzenia zapisu, 

obligującego organy dotujące do przekazania zwiększonej kwoty dotacji, na co najmniej 2 dni 

robocze przed końcem grudnia roku budżetowego.   

 UZASADNIENIE 

 Niepubliczne organy prowadzące są zobligowane do wydatkowania otrzymanej 

dotacji na dany rok budżetowy do końca tegoż roku. Niewydatkowana dotacja musi być 

zwrócona na organowi dotującemu. Dlatego w sytuacji otrzymania dodatkowych środków 

dotacyjnych w dn. 31 grudnia, podmiot niepubliczny ze względów technicznych nie będzie w 

stanie jej prawidłowo wydatkować. Wiele instytucji, banków i sklepów jest w tym dniu 

zamknięta lub pracuje krócej. 

     Z poważaniem, 
Katarzyna Czublun 

 

Zalesie Górne, dnia 31 marca 2016 roku. 


