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Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZEW/500/29-3/201 3/MP

Pani
Krystyna Szuniilas
Minister Edukacji Narodowej

w wystąpieniu z 8 sierpnia 2013 roku przedstawiłem Pani Minister problem

organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych od 1 września 2013 roku.

W odpowiedzi z 26 sierpnia 2013 roku, sygnowanej przez Pana Przemysława

Krzyżanowskiego — Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zapewniono

mnie, iż „ nic nie stoi (...) na przeszkodzie, by w przedszkolu były nadal prowadzone takie

zajęcia „.

Tymczasem otrzymuję od rodziców informacje o ograniczeniu dostępu do zajęć

dodatkowych w przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014. Rodzice uważają, iż takie

działania godzą w realizację prawa dziecka do edukacji, a im — rodzicom — utrudniają

możliwość decydowania o rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci. Jednocześnie, rodzice

deklarują chęć finansowania zajęć dodatkowych na zasadach, jakie funkcjonowały w latach

poprzednich.

W związku z powyższym, na mocy art. lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister

z prośbą o podjęcie działań w celu rozpoznania skali problemu związanego z organizacją

zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2013!2014 w kontekście

zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827). Proszę Panią Minister o zbadanie,

czy przepisy ustawy faktycznie wpłynęły na ograniczenie oferty zajęć dodatkowych

w przedszkolach, obniżenie ich jakości lub zmniejszenie liczby dzieci korzystających z tych

zajęć.



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DKOW.WEPW.045.2.2013.ER Warszawa, 2013-1O1rJ

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze,

odnosząc się do treści wystąpienia z dnia 9 września 2013 r. ZEW/500/29

3/2013!MP, uprzejmie informuję:

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), potocznie zwana „ustawą

przedszkolną”, wprowadziła od dnia 1 września 2013 r. ograniczenie

w możliwości pobierania przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego

nauczania, wychowania i opieki, przewyższających kwotę 1 zł za godzinę zajęć.

Głównym celem ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnianiu

wychowania przedszkolnego i zagwarantowanie każdemu dziecku

uczęszczającemu do przedszkola dostępu do oferty zajęć prowadzonych przez

przedszkole bez względu na status materialny rodziny. Zagwarantowanie takiej

oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli.

Aby ułatwić gminom realizację tego zadania, w tym także organizację zajęć

dodatkowych, od września 2013 r. gminy otrzymują dotację z budżetu państwa.

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

- 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat

wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości

dotacji),
- 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty

edukacyjnej przedszkoli, między innymi, poprzez uatrakcyjnienie form

realizacji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych, a także

tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju

stanowi to około 2/3 wysokości dotacji).



Należy podkreślić, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
nie obejmuje tylko zajęć wykraczających poza podstawę programową.
Wynika to z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.
U. Nr 148, poz. 991), która zmieniła dotychczasową zasadę ustalania opłat za
świadczenia przedszkoli, zgodnie z którą, przedszkole mogło pobierać opłaty
tylko za zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wprowadzając
możliwość pobierania odpłatności za każdą godzinę zajęć realizowanych ponad
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy,
nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wspomniane na wstępie ograniczenie
możliwości pobierania opłat przewyższających 1 zł za godzinę zajęć dotyczy
zatem wszystkich zajęć realizowanych przez przedszkole poza czasem
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w tym także zajęć dodatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice nie mogą płacić za te
zajęcia więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób będą one
prowadzone. Wszystkie zajęcia (w tym tzw. dodatkowe) w przedszkolu
publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać
się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Równocześnie, zgodnie z przepisami ramowego statutu przedszkola
publicznego, statut przedszkola powinien określać, między innymi, organizację
zajęć dodatkowych. Zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem
w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla
każdego dziecka uczęszczającego do danego przedszkola.
Należy zdecydowanie podkreślić, że podstawa programowa wychowania
przedszkolnego, obejmuje bardzo wiele treści, które nakazują nauczycielowi
prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych,
rozwijająćych osobowość dziecka w wieku przedszkolnym, dostosowując te
zajęcia do jego możliwości i potrzeb. Zajęcia takie, jak zajęcia umuzykalniające,
taneczne, plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej. Ich realizacja
należy do obowiązków przedszkola. Wszystkie zajęcia organizowane przez
dane przedszkole, są realizowane w ramach jego zadań statutowych, a za
realizację tych zadań odpowiada dyrektor przedszkola, a także organ
prowadzący przedszkole. W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola,
dyrektor organizując między innymi zajęcia dodatkowe, może więc:

• powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
• zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje

do prowadzenia konkretnych zajęć,
• podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć

(nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).

Tak więc, przedszkole nadal może i powinno rozszerzać swoją statutową ofertę
edukacyjną, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
Różnorodność tej oferty zależy w głównej mierze od inicjatywy i aktywności
dyrektorów przedszkoli.
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Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, jak i zawartą w przesłanym

wystąpieniu prośbę, uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej,

za pośrednictwem kuratorów oświaty, będzie nadzorować realizację przepisów

tzw. ustawy przedszkolnej.

Jednocześnie, w najbliższym czasie Minister Edukacji Narodowej zwróci się

z prośbą do Dyrektorów publicznych przedszkoli o przekazanie informacji

dotyczącej organizacji m.in. oferowanych w przedszkolu zajęć w roku szkolnych

2013/2014.

Z poważaniem,

/
(uważ1Jienia

M1SKWEJ

PODSEK FTA1Z SINU
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Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

w nawiązaniu do odpowiedzi z 7 października 2013 r. (znak:

DKO W. WEP W. 045.2.2013 .ER), sygnowanej Przez Pana Ministra Przemysława

Krzyżanowskiego — Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej — na mocy art.

lOb ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn.

zm.), proszę o przekazanie wniosków z działań podjętych w ramach nadzorowania realizacji

przepisów tzw. ustawy przedszkolnej, w tym organizacji zajęć dodatkowych

w przedszkolach.
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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DKOW.WEPW.045. 10.201 3.ER Warszawa, 2013-12-

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze,

odnosząc się do treści wystąpienia z dnia 18 listopada 2013 r. ZEW/500/29-
5/20 1 3/MP, dotyczącej przekazania wniosków z działań podjętych w ramach
nadzorowania realizacji przepisów tzw. ustawy przedszkolnej” w zakresie
organizacji zajęć dodatkowych, informuję:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), potocznie zwana „ustawą
przedszkolną”, wprowadziła od dnia 1 września 2013 r. ograniczenie
w możliwości pobierania przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, przewyższających kwotę 1 zł za godzinę zajęć.
Głównym celem ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnianiu
wychowania przedszkolnego i zagwarantowanie każdemu dziecku
uczęszczającemu do przedszkola dostępu do oferty zajęć prowadzonych przez
przedszkole bez względu na status materialny rodziny. Zagwarantowanie takiej
oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli.

Wszystkie zajęcia (W tym również dodatkowe) w przedszkolu publicznym muszą
być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem
dodatkowych opłat przez rodziców tj. innych niż wskazane w ustawie
o systemie oświaty.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się
w październiku b.r. do kuratorów oświaty z prośbą o zmonitorowanie
w miastach na prawach powiatu organizacji zajęć dodatkowych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy, w tym faktu
prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli uczących w przedszkolu oraz przez
instytucje zewnętrzne.



Analizie poddano 325 miast na prawach powiatu. W zdecydowanej większości
badanych miast na prawach powiatu przedszkola prowadzą zajęcia dodatkowe
w ramach czasu bezpłatnego lub w ramach opłaty w wysokości max. 1 zł za
godzinę.

Zajęcia te realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli przedszkoli lub
innych nauczycieli (293 miasta - 90,1%).
Rzadko przedszkola do prowadzenia tych zajęć korzystają z usług firm
zewnętrznych - dotyczy to 7 miast (2,1%). Zajęcia te równocześnie
prowadzone są w ramach opłat pobieranych zgodnie z ustawą o systemie
oświaty.

W 25 miastach (7,7%) dzieci mogą korzystać tylko z jednego rodzaju zajęć
(brak możliwości wyboru) - są to: j. angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne
oraz nauka gry w szachy. W 35 miastach (10,8%) dzieci mają do wyboru
2 rodzaje zajęć, w 25 (7,7%) - trzy rodzaje zajęć.
W zdecydowanej większości - 215 miast (66,1%) dzieci mają do wyboru

i więcej rodzajów zajęć dodatkowych.
W 20 miastach (6,1%) przedszkola pobierają dodatkowe opłaty od rodziców
za prowadzenie zajęć dodatkowych w godzinach pracy przedszkola. Przypadki
te są analizowane przez kuratorów oświaty, którzy w ramach posiadanych
ustawowo kompetencji wydają stosowne zalecenia.
W 45 miastach (13,8%) zajęcia opłacane przez rodziców odbywają się poza
godzinami pracy przedszkola.
W 2 miastach (0,6%) - organizowane są wyłącznie zajęcia dodatkowe, za które
rodzice ponoszą dodatkowe opłaty.
Nie prowadzi się żadnych zajęć dodatkowych w 14 miastach (4,3%).
Jednocześnie samorządy zadeklarowały podjęcie działań mających na celu
wprowadzenie w przedszkolach zajęć dodatkowych.

Wnioski, jakie nasunęły się po przeprowadzeniu monitoringu wskazują na dobrą
sytuację w zakresie podejmowania i realizacji zajęć dodatkowych - znacznie
lepszą, niż to ukazywano w środkach masowego przekazu czy sygnalizowano
przez stowarzyszenia rodziców.
Wskazanym jest jednoczenie motywowanie przez organy prowadzące
dyrektorów przedszkoli do kierowania nauczycieli na studia podyplomowe
nadające kwalifikacje do prowadzenia najbardziej popularnych zajęć
dodatkowych, tak by placówki mogły je realizować własnym wykwalifikowanymi
nauczycielami oraz podjęcie starań by organy prowadzące kierowały do
uzupełnienia godzin w przedszkolach nauczycieli języków obcych, zwłaszcza
przygotowanych do pracy w młodszymi dziećmi.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że aktualnie trwają prace nad utworzeniem
narzędzia, jakim będzie zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji
Narodowej interaktywna mapa pokazująca ofertę zajęć edukacyjnych
realizowanych w publicznych przedszkolach.
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Mapa powstaje w oparciu o wprowadzane przez dyrektorów publicznych
przedszkoli danych ankietowych dotyczących rodzaju zajęć realizowanych
w danym przedszkolu. Celem mapy jest pokazanie zainteresowanym rodzicom
szerokiej, uwzględniającej potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, oferty
poszczególnych publicznych przedszkoli.

Z poważaniem,

MI*JJ
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