UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 117
Rady Miasta Konina
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych
przez miasto Konin.

Według art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne
realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych formach wychowania przedszkolnego. Przepisy prawa oświatowego (art. 31 ust. 8 – 11),
nakładają na gminę zapewnienie realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci 6 letnich, a w przypadku dzieci w wieku 3 - 5 lat prawa do realizacji
wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania przedszkolnego. Wobec powyższego ww. ustawa nakłada na radę
gminy, zgodnie z art. 32 ust. 1, obowiązek ustalenia sieci prowadzonych przez gminę
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w taki sposób,
aby zapewnić dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy,
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Sieć ta powinna również uwzględniać
warunki demograficzne i geograficzne, wg którego droga dziecka spełniającego obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola,
oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, w której gmina zapewniła
tym dzieciom warunki spełniania obowiązku oraz prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.
Ustalenie sieci, o której mowa w art. 32 ust. 1, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty.
Tak zorganizowana sieć stwarza, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, warunki
do objęcia opieką przedszkolną wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarują chęć korzystania
z oferty publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Konin.
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