Stargard Szczeciński, 12.11.2012r.
Pan
Kamil Chwałek
Radny Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
Nasz znak:SE.0003.8.2012.2

W odpowiedzi na

interpelację

znak: ERM.0003.59.2012.2

uprzejmie informuję, że przedszkole zapewnia

z

dnia

31.10.2012r.

nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć

dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w statucie przedszkola.
Podstawa programowa realizowana jest przez cały czas przebywania dzieci w przedszkolu.
Przyjęte godziny pracy od września br. zaproponowali dyrektorzy przedszkoli mając
na względzie

po pierwsze

dobro dzieci jak i

misję

placówki, którą powinny spełniać

placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na takie rozwiązania pewien wpływ ma także aspekt
ekonomiczny, zwłaszcza, że narzucony przedszkolom publicznym przez ustawodawcę sposób
działania istotnie zwiększa koszty ich funkcjonowania. Zgodnie z art.9 ust.1 rozporządzenia
Ministra Edukacji

z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

organizację pracy

przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
Pragnę nadmienić, iż art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) zobowiązał jednostki samorządu
terytorialnego do określenia odpłatności za nauczanie, wychowanie i opiekę poza minimalny
bezpłatny czas wynoszący pięć godzin. Oznacza to, że podstawa programowa w placówce
nie musi być realizowana bezpłatnie.
Wprowadzone zmiany, określenie opłaty godzinowej oraz ustalony z początkiem br. rozkład
godzin bezpłatnych

i płatnych spowodowały, iż w stargardzkich przedszkolach praca

z dziećmi mogła się rozpocząć dopiero po godzinie 8.00 i w większości trwała do godziny
14.00 lub krócej( a przecież jedną z nadrzędnych funkcji przedszkola jest zapewnienie opieki
dzieciom rodziców pracujących).
W okresie przed zmianami , tzn. w 2011r. i wcześniej, znaczna część dzieci była przez
rodziców przyprowadzana przed godziną 7 i odbierana przed i po 16. Umożliwiało to
realizowanie nauczania, wychowania i opieki w sposób wcześniej zaplanowany.
Rozkład dnia – godzin płatnych i bezpłatnych , który funkcjonował do 31 sierpnia br.
powodował, że liczebność

grup przedszkolnych od godziny 13 malała. Przy częstych

nieobecnościach dzieci

podstawa programowa, realizowana przez

czas pobytu dziecka

w przedszkolu, była zakłócona. Jednocześnie krótszy czas przebywania dzieci w przedszkolu
powodował, iż znacznie zmniejszyły się wpływy za świadczone usługi

(w skali

roku

ok. 500 000zł). W wyniku analizy sytuacji i kolejnych rozwiązań ( min.: rozważana była
możliwość obniżenia jakości świadczonych usług poprzez likwidację kuchni i zapewnienie
dożywiania z zewnątrz lub skrócenie czasu pracy przedszkoli), przyjęta została do realizacji
od 1 września 2012r. propozycja

dyrektorów przedszkoli

dotycząca zmiany ramowego

rozkładu dnia.
W naszej ocenie argumentacja zawarta w piśmie MEN z dnia 20.10.2012r. ,będącym
załącznikiem do Pana interpelacji, nie znajduje podstaw w przytaczanych przepisach prawa.
Trudno, więc, zgodzić się ze stanowiskiem reprezentowanym w ww. piśmie, że przyjęty
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński zarówno rozkład
bezpłatnego czasu nauczania jak i zajęć dodatkowych jest niezgodny z prawem.

Otrzymują:
1) Adresat,
2) Pan Wiesław Masłowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim,
3) Biuro Prezydenta Miasta wm.,
4) a/a.

