
Zmiany w systemie oświaty 

 

Rola przedszkola  

w przygotowaniu dzieci 6-letnich  

do realizacji obowiązku szkolnego 

 

Sulejówek – 06.02.2014 r. 



Zmiany w systemie oświaty 

 Zmiana w art. 3: 

Jeśli w ustawie o systemie oświaty jest mowa 

o rodzicach - należy przez to rozumieć 

także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 

 



Zmiany w systemie oświaty 

Zmiana w art. 6: 

ust. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:  

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego;  

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 

ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin 

dziennie;  

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności;  

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone  

w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.  

 



Zmiany w systemie oświaty 

W tym samym art. 6  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 

"5. Niepubliczne przedszkole: 

1)   realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla 

nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy ust. 6 i art. 7  

ust. 1ba stosuje się odpowiednio." 



Zmiany w systemie oświaty 

oraz ust. 6 w brzmieniu: 

 

„6. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może 

być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca 

nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez 

dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych 

zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio." 



Zmiany w systemie oświaty 

w art. 7, po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu: 

"1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona 

w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 

ust. 5 pkt 3 i 4 Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia 

spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 

Karty Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku 

pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły 

informację z Krajowego Rejestru Karnego." 

 



Zmiany w systemie oświaty 

w art. 14a ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie: 

"6. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 6 ust. 6, 

prowadzących zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia 

dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej 

prowadzonych przez tę gminę. 

6a. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane 

od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 

ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio."; 

 



Zmiany w systemie oświaty 

art. 14c otrzymuje brzmienie: 

"Art. 14c. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne 

formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. 

Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego 

prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane 

od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 

ust. 1ba stosuje się odpowiednio."; 

 



Zmiany w systemie oświaty 

 

 

W ustawie o systemie oświaty,  

 

w art. 14 uchyla się ust. 2, 

 



Zmiany w systemie oświaty 

w art. 14d dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

"11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym 

do przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, 

przekazywane przez dyrektora przedszkola lub szkoły, wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zawierają: 

1)   imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, 

a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2)   imiona i nazwiska rodziców; 

3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, są przechowywane 

przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji." 

 



 

Ustawa przedszkolna 
 

 

  W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił  

ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty  

oraz niektórych innych ustaw 

tzw. „ustawę przedszkolną”. 

(Dz. U. poz. 827) 

 

Ustawa obowiązuje  

od 1 września 2013 r.  

 



 

Cel zmian w ustawie o systemie oświaty  
 

 

  

systematyczne zwiększanie dostępności  

wychowania przedszkolnego  

 

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci  

w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsca 

realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach  

i innych formach wychowania przedszkolnego, w których 

ustawowo zostanie ograniczona wysokość opłat pobieranych 

od rodziców za korzystanie przez ich dzieci  

z wychowania przedszkolnego.  

Obecnie dotyczy to dzieci 5-letnich, a od 1 września 2015 r. 

dzieci 4-letnich. 



 

Najważniejsze zmiany zapisane w ustawie 

 

 

 

   ustawowe ograniczenie wysokości opłat 

pobieranych od rodziców  

za czas przekraczający ustalony przez radę gminy 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - 

od 1 września 2013 r. opłata ta  

nie może przekraczać  

1 zł  

za każdą godzinę zajęć 



 

Najważniejsze zmiany zapisane w ustawie 

 

 

 

  

 gmina będzie mogła zapewnić miejsca 

wychowania przedszkolnego  

w przedszkolu publicznym, publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

przez inne organy niż gmina lub niepublicznym 

przedszkolu dotowanym w 100% (albo 

niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego dotowanej w 50%), pobierającym 

od rodziców opłaty  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

nie wyższe niż w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminę 



Konkursy na dodatkowe miejsca wychowania 

przedszkolnego 
 

 

  

 gdy wójt/burmistrz/prezydent nie będzie miał 

dostatecznej liczby miejsc wychowania 

przedszkolnego w placówkach gminnych, organizuje  

konkurs  

dla przedszkoli niepublicznych.  

Przedszkola niepubliczne wyłonione w drodze 

konkursu będą dotowane w 100%. 



Konkursy na dodatkowe miejsca wychowania 

przedszkolnego 
 

 

 

  

 jeśli nadal będzie brakowało miejsc 

wójt/burmistrz/prezydent zaprosi do konkursu 

niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego oraz niepubliczne szkoły 

podstawowe z oddziałami przedszkolnymi 



Zmiany w systemie oświaty 

w art. 14 ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

"4b. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość 

korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze 

danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego 

przedszkola (dotowanego w 100%), lub niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego (dotowanej w 50%), przewyższy liczbę 

miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania 

przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy 

wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę - także dyrektor 

szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  



Zmiany w systemie oświaty 

art. 14 ust. 4b cd: 

W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie 

wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole,  

o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć 

dziecko.  

Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego 

publicznego przedszkola albo publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, o którym mowa  

w art. 90 ust. 1b, albo niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, powinien być zbliżony  

do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka."; 



Wydatki budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań  

z zakresu wychowania przedszkolnego w latach 2013-2022 

 

 

 

  Rok 

Dotacja na ucznia 
objętego 

wychowaniem 
przedszkolnym bez 

względu na wiek (w zł) 

Liczba uczniów objętych 
wychowaniem 

przedszkolnym bez 
względu na wiek, wzięta 
do kalkulacji wysokości 

dotacji 

Planowane wydatki   
z budżetu państwa  

(w mln zł) 

2013                                   414                             1 216 467                                     504     

2014                                1 242                            1 261 402                                  1 567     

2015                                1 273                            1 297 261                                  1 652     

2016                                1 305                            1 312 397                                  1 713     

2017                                1 338                            1 290 077                                  1 726     

2018                                1 370                            1 290 437                                  1 768     

2019                                1 403                            1 303 182                                  1 828     

2020                                1 437                            1 288 814                                  1 852     

2021                                1 471                            1 270 050                                  1 868     

2022                                1 506                            1 247 766                                  1 879     



Inne zmiany w ustawie o systemie oświaty 

30 sierpnia 2013 r. Sejm RP  

uchwalił ustawę  

o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz ustawy  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw 

tzw. ustawa sześciolatkowa  

(Dz. U. poz. 1265) 

 



Kiedy do szkoły? 

 

1 września 2013 r.   

jeszcze rodzice zdecydują o zapisaniu dziecka 6-letniego do szkoły 
lub pozostawieniu go na drugi rok w rocznym przygotowaniu 
przedszkolnym 

1 września 2014 r.  

obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie  
oraz 6-latki urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. 

1 września 2015 r.  

obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie 
lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 
2009 r. 

 



Sześciolatek w szkole 

 

 Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą mogły   

 liczyć nie więcej niż 25 uczniów 

 Przepis ten będzie dotyczył: 

• we wrześniu 2014 r. – klas I 

• we wrześniu 2015 r. – klas I i II  

• od września 2016 r. – klas I-III 

 

  W latach 2014/2015 i 2015/2016 szkołach, gdzie 

utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy I, 

dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów 

klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych 

 



Docelowy model edukacji 

Edukacja przedszkolna – wiek 3-5 lat 

 Wiek 3 i 4 lata – prawo do wychowania   
          przedszkolnego 

 Wiek 5 lat   – obowiązek rocznego    
  wychowania przedszkolnego 

 
Edukacja szkolna – wiek 6 lat 

 



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

 

Od 1 września 2016 roku oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych zostaną przekształcone 

w przedszkola, przy jednoczesnym 

utworzeniu zespołów szkolno-

przedszkolnych. 

 



Zmiany w systemie oświaty 

 

 

Przepisy  

ustawy o systemie oświaty,  

które weszły w życie  

1 stycznia 2014 r. 

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które weszły  

w życie 1 stycznia 2014 r. 

Art. 80 ust. 3c i 6 

oraz 

art. 90 ust. 3c i 4e: 

  

Dotacje są przekazywane na rachunek bankowy 

szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub 

placówek w 12 częściach w terminie  

do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym  

że część za grudzień jest przekazywana  

w terminie do dnia 15 grudnia.  

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które weszły  

w życie 1 stycznia 2014 r. 

Art. 80 ust. 3d  

oraz 

art. 90 ust. 3d:  

 

Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie 

realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub placówki  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,  

w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być 

wykorzystane wyłącznie na:  

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które weszły  

w życie 1 stycznia 2014 r. 

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego i placówek, 

obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele 

działalności szkoły, przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym  

na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego 

lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora 

szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia 

w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem 

wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup  

i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów  

do spółek prawa handlowego;  



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które weszły  

w życie 1 stycznia 2014 r. 

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, obejmujących:  

    a) książki i inne zbiory biblioteczne,  

    b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 

przedszkolach i placówkach,  

    c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,  

    d) meble,  

    e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne  

i prawne …….  

 

 



Zmiany w systemie oświaty 

 

 

Przepisy  

ustawy o systemie oświaty,  

które wejdą w życie  

1 września 2014 r. 

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które wejdą  

w życie 1 września 2014 r. 

Art. 14 ust. 1: 

 

1. 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 6 lat. 

Wychowanie przedszkolne jest realizowane  

w przedszkolach oraz w innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które wejdą  

w życie 1 września 2014 r. 

Art. 14 ust. 1a: 

1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 

powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 8 lat.  

Obowiązek szkolny tych dzieci może być 

odroczony do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.  

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które wejdą  

w życie 1 września 2014 r. 

Art. 61 ust. 3 i 4: 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są 

prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów.  
Przepis ten stosuje się w oddziale w:  

1) klasie II publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2015/2016;  

2) klasie III publicznej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2016/2017 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy oddziałów w szkołach podstawowych 
integracyjnych, oddziałów integracyjnych w szkołach 

podstawowych ogólnodostępnych, oddziałów w szkołach 
podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach 

podstawowych ogólnodostępnych. Liczbę uczniów w tych 
oddziałach określają przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 2. 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które wejdą  

w życie 1 września 2014 r. 

Art. 62 ust. 1d i 1e: 

 

1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół 

prowadzoną przez siebie szkołę podstawową  

z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi 

siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły.  

 

1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół 

prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę 

na obszarze objętym obwodem jednej szkoły 

podstawowej.  

 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które wejdą  

w życie 1 września 2014 r. 
 

 

 

   wprowadzony będzie mechanizm zobowiązujący 

gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające  

z wychowania przedszkolnego w innej gminie,  

w prowadzonym przez nią publicznym przedszkolu, 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego  

lub w przedszkolu niepublicznym dotowanym  

w 100%, do zwrotu wydatków związanych  

z korzystaniem przez to dziecko  

z wychowania przedszkolnego 



Przepisy ustawy o systemie oświaty, które wejdą  

w życie 1 września 2014 r. 

Art. 79a:  

Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza 

uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest 

ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia 

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego 

ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez 

gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa  

w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą 

przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których 

uczęszcza uczeń.  

 



Zmiany w systemie oświaty 

 

 

Według danych Komisji Europejskiej 

Polska ma największy przyrost miejsc 

edukacji przedszkolnej spośród 

wszystkich krajów UE  

 



Zmiany w systemie oświaty 

 

Kraje, które Polska wyprzedziła  

w upowszechnieniu wychowania 

przedszkolnego to: 

Słowacja 

Grecja 

Finlandia  

 Chorwacja 

 



Okres programowania 2014-2020 

 

 

• likwidacja dysproporcji w sieci 

miejsc wychowania przedszkolnego 

• podnoszenie jakości edukacji 

przedszkolnej (wsparcie istniejących 

przedszkoli) 

 



Okres programowania 2014-2020 

 

 

 

 

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

liczba dzieci w
wieku 3-5 lat

Łączna liczba
dzieci w wych.
przedszkolnym

Dzieci wg wieku w wychowaniu przedszkolnym  

w latach 2005-2012 i prognoza na lata 2013-2019 



Zmiany w systemie oświaty 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 


