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odpowiadając na pio ZEW.422.7.2015.MP z dnia 14 stycznia 2015 r.,
dotyczące braku w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) definicji pojęć „rodzina”
i „dziecko”, przedstawiam następujące stanowisko.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811) istotnie nie wprowadziła
do ustawy o systemie oświaty odrębnych definicji wymienionych pojęć, m.in. ze
względu na fakt, iż występowały one już wcześniej zarówno w tekście
nowelizowanej ustawy (np. wyraz „rodzina” występował w art. 1 pkt 2, art. 67a
ust. 5 pkt 1, art. 71 ust. 3, art. 71b ust. 2a i ust. 7 pkt 1, art. 90d ust. li 7, art.
90f pkt 2, art. 90n ust. 5, art. 92a ust. la, art. 94 ust. 2 pkt 5), jak i w aktach
wykonawczych do niej. W trakcie wieloletniej praktyki stosowania wskazanych
wyżej przepisów nie było sygnałów świadczących o wątpliwościach co do ich
interpretacji.

Po wejściu w życie nowelizacji z dnia 6 grudnia 2013 r. Ministerstwo Edukacji
Narodowej, za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Edukacji, przeprowadziło
monitoring stosowania przez organy prowadzące publiczne przedszkola
przepisów dotyczących rekrutacji do przedszkoli, odwołujących się do pojęcia
„rodzina”. Z analizy nadesłanych danych wynika, iż w większości gmin
stosowana jest definicja „rodziny” zawarta w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).
Rzadko natomiast gminy odwołują się do regulacji zawartej w art. 6 pkt 14
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163).



W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, organy prowadzące publiczne
przedszkola, w procesie przyjmowania dzieci do tych przedszkoli uwzględniają
przesłanki, które w znaczący sposób ułatwiają funkcjonowanie rodziny -

w szczególności rodziny wielodzietnej - tj. sprzyjają pogodzeniu obowiązków
zawodowych z obowiązkami rodziców oraz stwarzają dzieciom poczucie
bezpieczeństwa.

Ewentualna korekta ukształtowanej praktyki w drodze zmian ustawowych
wymagać będzie jednak uprzedniego dokonania analizy stosowanych
rozwiązań.
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