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Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii 

w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi 

w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, z późn. zm.) 

 

I. Podstawa prawna 

Art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

z późn. zm.), dalej zwanej ustawą Prawo oświatowe 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Wniosek o wydanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie 

zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe, zwany dalej wnioskiem, wraz z wymaganą dokumentacją 

można złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 

339, budynek B lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.  

2. Postępowanie w sprawie wydania przedmiotowej opinii prowadzi Wydział do Spraw 

Nauczycieli i Sieci Szkół (WNS) Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pl. Wolności 18, 

III piętro.  

3. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do urzędu. W przypadku braków 

formalnych Wielkopolski Kurator Oświaty może wystąpić o uzupełnienie 

dokumentacji z określeniem terminu dokonania tej czynności.  

4. Opinia wydawana jest w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Wielkopolskiemu 

Kuratorowi Oświaty wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. 

 

III. Wymagane dokumenty 

1) wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie zgodności sieci prowadzonych 

przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 

wraz z uzasadnieniem, 

2) opis sieci, której dotyczyć ma opinia kuratora oświaty lub projekt uchwały rady gminy 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych wraz z uzasadnieniem, 

3) informacja potwierdzająca, że sieć prowadzonych przez gminę publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie 

zorganizowana w sposób umożliwiający dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy 

korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. przewidywana liczba dzieci 

w poszczególnych rocznikach w podziale na trzylatki, czterolatki, pięciolatki 

i sześciolatki oraz przewidywana liczba miejsc w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych ogółem, 

4) informacja o możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci 

zamieszkałe na obszarze gminy w:  



a) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez gminę, 

b) publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

c) niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. poz. 2203), oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, oraz niepublicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, 

- które będą uzupełniać planowaną sieć prowadzonych przez gminę publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

5) oświadczenie gminy o tym, że droga dziecka sześcioletniego spełniającego obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego i dziecka pięcioletniego z domu do miejsca 

realizacji wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km. W przypadku 

przekroczenia tej odległości, oświadczenie gminy o zapewnieniu bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka 

i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

Informacji na temat postępowania o wydanie opinii w sprawie zgodności sieci 

prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe udzielają pracownicy WNS: 

a) Krzysztof Henryk Krajewski, starszy wizytator, pokój 315, tel. 780 386 044, 

b) Ewa Cejza, referent administracyjno-prawny, pokój 315, tel. 780 386 045, 

c) Małgorzata Buchert, starszy wizytator, pokój 318, tel. 600 849 120, 

d) Joanna Borowicz, starszy wizytator, pokój 315, tel. 780 386 029. 

 

 

 

z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

Krzysztof Jakub Błaszczyk 

   Wicekurator Oświaty 

 

 

 

Poznań, 3 grudnia 2018 r.  

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18654848?unitId=art(17)ust(1)&cm=DOCUMENT
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