W odpowiedzi na pytania uprzejmie informuję:
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra edukacji narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, przedszkole funkcjonuje przez
cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek
dyrektora przedszkola i rady rodziców.
W organizacji przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza
się je do tzw. placówek nieferyjnych.
Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia. Ze względów organizacyjnych,
związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym,
organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur.
Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców. Dlatego w tej
ważnej sprawie maja wypowiedzieć się także rodzice (zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem). Nie
może jednak dochodzić do sytuacji, w której na terenie gminy nie funkcjonuje w wakacje żadne
przedszkole.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a taką potrzebą jest m.in.
organizacja wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy. Planując, w uzgodnieniu z
organem prowadzącym, organizację pracy przedszkola, dyrektor przedszkola powinien kierować się
potrzebami dzieci i rodziców (współpraca z radą rodziców) oraz możliwościami organizacyjnymi
konkretnego przedszkola (współpraca z organem prowadzącym).
Osobą odpowiedzialną za organizację przedszkola jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast
organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy
kurator oświaty.
W tym zakresie przepis nie tylko nie został uchylony, ale dodatkowo wzmocnił rolę rodziców w
funkcjonowaniu przedszkola.
W systemie informacji oświatowej nie ma blokady uniemożliwiającej wykazanie jednego dziecka w
kilku przedszkolach. Innymi słowy jedno dziecko może być w SIO wykazane w więcej niż jednej
placówce wychowania przedszkolnego.
Przepisy prawa oświatowego nie regulują spraw dotyczących umów cywilno-prawnych zawieranych
między przedszkolem a rodzicami. W tym zakresie stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego.
Dla wszystkich oddziałów przedszkolnych, bez względu na wiek dzieci, jest jedna, taka sama,
podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem nauczyciela jest dobór metod i
form pracy do poziomu rozwoju i potrzeb każdego dziecka. Nauczyciel musi kierować się zasadą
indywidualizacji. W związku z tym opinie, że „dyżury w przedszkolach zaburzają realizację podstawy
programowej” są bezpodstawne.
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