Dyrektorki samorządowych przedszkoli i rady rodziców wyszły z tą inicjatywą z powodu tego, że w
grudniu 2016 roku weszła w życie nowa ustawa – prawo oświatowe, która reguluje m.in. organizację
kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach. W ślad za tym, 17 marca 2017 roku ukazało się
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w której znalazł się m.in. zapis: „Przedszkole
funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący
przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady
przedszkola- na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców” (paragraf 12, pkt. 1).
Wcześniej, bo w październiku 2016 roku, uchylono też art. 62 ustawy o systemie oświaty, który mówił
o tym, że organ prowadzący przedszkole musi wyznaczyć placówkę wychowania przedszkolnego,
pełniącą dyżur w czasie wakacji.
To na tej podstawie w słubickich przedszkolach zaczęto przygotowywać zmiany. Pierwszym krokiem
była konieczność przygotowania nowych umów dla rodziców, które należało zawrzeć na okres od 1
września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku, czyli na cały rok szkolny. Ze względu na to, że rodzic
dziecka w macierzystej placówce musi, zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, zawrzeć umowę na
cały rok szkolny, nie ma możliwości prawnej przeniesienia przedszkolaka na 1 miesiąc do innej
placówki. Ponadto każde dziecko w swoim przedszkolu jest wpisane do ewidencji i przez cały czas
trwania umowy figuruje w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Nie ma możliwości wprowadzenia
do systemu w dyżurującej placówce dziecka z innego przedszkola.
W ocenie dyrektorek słubickich przedszkoli nowelizacja ustawy ma uporządkować kwestie formalnoprawne, które dotychczas mogły prowadzić do bałaganu organizacyjnego. Na przykład w przedszkolu
„Miś Uszatek”, w którym jest miejsce dla 100 dzieci, w czasie wakacji, gdy przedszkole to było
zobowiązane przyjąć także dzieci z „Krasnala Hałabały” powstawał problem nie do rozwiązania, bo do
tej drugiej placówki zapisanych jest 150 dzieci. Kolejnym argumentem za zmianą był fakt, że przez
cały rok szkolny nauczyciele w przedszkolach są zobowiązani realizować podstawę programową. Gdy
przez miesiąc wakacji w jednej grupie umieszczano dzieci 6-letnie i 3-letnie nie było to możliwe.
To wszystko spowodowało, że dyrektorki placówek i rady rodziców zwróciły się do burmistrza
Tomasza Ciszewicza z wnioskiem o to, żeby dostosowując się do obecnych uwarunkowań formalnoprawnych, wprowadzić miesięczne przerwy, w tym samym czasie, we wszystkich przedszkolach.
Burmistrz wydał zarządzenia w tej sprawie, a dyrektorzy powiadomili już o tych zmianach rodziców,
żeby mogli się na tę nową sytuację przygotować planując urlopy.
- Mam świadomość tego, że dla części rodziców, ta zmiana może okazać się bardzo kłopotliwi,
dlatego dalej analizujemy sytuację i szukamy rozwiązania, które pozwoli spełnić zarówno wymogi
formalno-prawne, jak i oczekiwania rodziców – mówi burmistrz. Dodaje też, że w najbliższym czasie
będzie o tym rozmawiał z radnymi. - Mieszkańcy doskonale wiedzą, że temat oświaty jest mi
niezmiernie bliski. Gdy w ubiegłym roku, na skutek reformy związanej z pozostawieniem w
przedszkolach sześciolatków, zabrakło nam miejsc w placówkach, bardzo szybko zareagowaliśmy na
tę sytuację tworząc nowe oddziały przedszkolne, dzięki czemu przybyło około 100 miejsc.
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