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Karta informacyjna*  

  

ZSE.542.30.2016  

Wydanie opinii w sprawie zgodności planu sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego   

z warunkami określonymi w art. 14a ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty  

  

  

  

  

I. Co należy zrobić?  

  

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności planu 

sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z warunkami określonymi w 

art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 

r., poz. 2156 z późn. zm.) organ prowadzący przedszkole i szkołę podstawową, w 

której zorganizowane są oddziały przedszkolne powinien przesłać do Kuratorium 

Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, wniosek wraz z 

właściwą dokumentacją lub złożyć ją osobiście w Kancelarii Głównej (pok. 107) lub 

przesłać do właściwej miejscowo delegatury Kuratorium Oświaty.  

Dodatkowych wyjaśnień udzielają wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie 

nadzorujące szkoły lub właściwa miejscowo delegatura Kuratorium Oświaty.  

  

II. Wymagane dokumenty  

1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności planu sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego z warunkami określonymi w art. 14a ust. 

2 ustawy o systemie oświaty wraz z uzasadnieniem.  

  

2. Projekt uchwały o zmianach w planie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych - wraz z uzasadnieniem.  

  

3. Dokumenty potwierdzające, że sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych zostanie zorganizowana w sposób umożliwiający 

realizację wychowania przedszkolnego t. j.:  
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1) przewidywaną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach w podziale na 

trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki oraz przewidywaną liczbę 

miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych ogółem;  

2) oświadczenie gminy o:  

  

a) zapewnieniu dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, zgodnie z art. 14a ust. 3 

ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dziecka lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji 

publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, w przypadku jeżeli droga 

dziecka pięcioletniego lub sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km;  

b) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki  w 

czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego  w 

szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 

umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom  z 

niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;    

c) zwrocie kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w 

umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i 

rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają 

rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;  

d) bezpiecznych  dojściach do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej.   

  

III. Realizacja  

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega analizie formalnej i merytorycznej. 

Mazowiecki  Kurator  Oświaty w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia wniosku  wraz 

z wymagana dokumentacją  przedstawia swoje stanowisko jako:  

a) opinię pozytywną,   

b) lub opinię negatywną.  

  

Opinia formułowana jest  w odniesieniu do kryteriów:  

 działania podejmowane przez organ prowadzący są zgodne z art. 14a  ust. 

2 ustawy o systemie oświaty;   
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 dostęp do przedszkola nie jest utrudniony  i jest bezpieczny.  

  

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest 

niekompletna, Mazowiecki Kurator Oświaty może wystąpić o jej uzupełnienie  z 

określeniem terminu dokonania tej czynności.  

  

Mazowiecki Kurator Oświaty może zarządzić przeprowadzenie wizji lokalnej celem 

ustalenia warunków nauki, wychowania i opieki po likwidacji przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej.  

  

IV. Opłaty  

Postępowanie nie podlega opłatom.  

  

V. Przysługujące prawa  

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyrażona w trybie art. 89 ustawy   o 

 samorządzie  gminnym  podlega  zaskarżeniu  do 

 Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Warszawie z powodu 

niezgodności z prawem na podstawie  art. 98 ust. 1 przywoływanej wyżej ustawy.  

  

VI. Podstawa prawna  

1. Ustawa  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 

2156 z późn.  zm.).  

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r.   

poz.1515 z późn. zm.).  

  

  

* w odniesieniu do innych form wychowania przedszkolnego procedurę stosuje się 

odpowiednio.  


