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Tytuł	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Ustawa	  o	  systemie	  oświaty:	  
Art.	  5.	  	  
1.	  Szkoła	  i	  placówka	  może	  być	  szkołą	  i	  placówką	  
publiczną	  albo	  niepubliczną.	  	  

2.	  Szkoła	  i	  placówka,	  z	  zastrzeżeniem	  ust.	  3a–3e,	  
może	  być	  zakładana	  i	  prowadzona	  przez:	  	  

1)	  jednostkę	  samorządu	  terytorialnego;	  	  
2)	  inną	  osobę	  prawną;	  	  
3)	  osobę	  fizyczną.	  
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Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  Art.5.	  	  

7.	  Organ	  prowadzący	  szkołę	  lub	  placówkę	  odpowiada	  za	  
jej	  działalność.	  Do	  zadań	  organu	  prowadzącego	  szkołę	  
lub	  placówkę	  należy	  w	  szczególności:	  	  

1)	  zapewnienie	  warunków	  działania	  szkoły	  lub	  placówki,	  
w	  tym	  bezpiecznych	  i	  higienicznych	  warunków	  nauki,	  
wychowania	  i	  opieki;	  	  

2)	  wykonywanie	  remontów	  obiektów	  szkolnych	  oraz	  
zadań	  inwestycyjnych	  w	  tym	  zakresie;	  	  

3)	  zapewnienie	  obsługi	  administracyjnej,	  finansowej	  
4)	  wyposażenie	  szkoły	  lub	  placówki	  w	  pomoce	  
dydaktyczne	  i	  sprzęt	  niezbędny	  do	  pełnej	  realizacji	  
programów	  nauczania,	  programów	  wychowawczych	  
(…)	  oraz	  wykonywania	  innych	  zadań	  statutowych	  

	  

Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.	  5	  
9.	  W	  celu	  wykonywania	  zadań	  wymienionych	  w	  
ust.	  7,	  organy	  prowadzące	  szkoły	  i	  placówki	  
mogą	  tworzyć	  jednostki	  obsługi	  ekonomiczno-‐
administracyjnej	  szkół	  i	  placówek	  lub	  
organizować	  wspólną	  obsługę	  
administracyjną,	  finansową	  i	  organizacyjną	  
prowadzonych	  szkół	  i	  placówek,	  o	  której	  
mowa	  w	  ust.	  7	  pkt	  3.	  	  
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Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.	  82.	  1.	  Osoby	  prawne	  i	  fizyczne	  mogą	  
zakładać	  szkoły	  i	  placówki	  niepubliczne	  po	  
uzyskaniu	  wpisu	  do	  ewidencji	  prowadzonej	  
przez	  jednostkę	  samorządu	  terytorialnego	  
obowiązaną	  do	  prowadzenia	  odpowiedniego	  
typu	  publicznych	  szkół	  i	  placówek.	  

	  

Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.	  82.	  2.	  Zgłoszenie	  do	  ewidencji	  powinno	  
zawierać:	  	  

1)	  oznaczenie	  osoby	  zamierzającej	  prowadzić	  
szkołę	  lub	  placówkę,	  jej	  miejsca	  zamieszkania	  
lub	  siedziby;	  	  

2)	  określenie	  odpowiednio	  typu	  i	  rodzaju	  szkoły	  
lub	  placówki	  oraz	  daty	  rozpoczęcia	  jej	  
funkcjonowania	  (…..),	  
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Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.	  82.	  2.	  Zgłoszenie	  do	  ewidencji	  powinno	  
zawierać:	  

	  3)	  wskazanie	  miejsca	  prowadzenia	  szkoły	  lub	  
placówki	  oraz	  informację	  o	  warunkach	  
lokalowych	  zapewniających:	  	  

a)	  możliwość	  prowadzenia	  zajęć	  dydaktyczno-‐
wychowawczych,	  	  

b)	  realizację	  innych	  zadań	  statutowych,	  (…)	  
d)	  bezpieczne	  i	  higieniczne	  warunki	  nauki	  i	  pracy,	  
zgodnie	  z	  odrębnymi	  przepisami;	  	  

	  

Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.	  82.	  2.	  Zgłoszenie	  do	  ewidencji	  powinno	  
zawierać:	  

	  4)	  statut	  szkoły	  lub	  placówki;	  	  
5)	  dane	  dotyczące	  kwalifikacji	  pracowników	  
pedagogicznych	  i	  dyrektora,	  przewidzianych	  
do	  zatrudnienia	  w	  szkole	  lub	  placówce;	  (…)	  

7)	  dane	  niezbędne	  do	  wpisania	  szkoły	  lub	  
placówki	  do	  krajowego	  rejestru	  urzędowego	  
podmiotów	  gospodarki	  narodowej.	  (….)	  
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Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.82.	  3.	  Organ,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  1,	  
dokonuje	  wpisu	  do	  ewidencji	  w	  ciągu	  30	  dni	  
od	  daty	  zgłoszenia	  oraz	  z	  urzędu	  doręcza	  
zgłaszającemu	  zaświadczenie	  o	  wpisie	  do	  
ewidencji,	  a	  kopię	  zaświadczenia	  przekazuje	  
właściwemu	  kuratorowi	  oświaty	  oraz	  
organowi	  podatkowemu.	  

	  

Jak	  założyć	  przedszkole	  ?	  
	  

Art.	  59a.	  1.	  Podjęcie	  przez	  osobę	  prawną	  inną	  
niż	  jednostka	  samorządu	  terytorialnego	  lub	  
osobę	  fizyczną	  prowadzenia	  wychowania	  
przedszkolnego	  w	  publicznych	  formach,	  o	  
których	  mowa	  w	  przepisach	  wydanych	  na	  
podstawie	  art.	  14a	  ust.	  7,	  wymaga	  zezwolenia	  
gminy	  właściwej	  ze	  względu	  na	  miejsce	  
prowadzenia	  tych	  form.	  	  
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Bezpieczne	  i	  higieniczne	  warunki	  nauki	  
i	  pracy	  

Rozporządzenie	  Ministra	  Infrastruktury	  z	  dnia	  12	  
kwietnia	  2002	  r.	  w	  sprawie	  warunków	  
technicznych,	  jakim	  powinny	  odpowiadać	  
budynki	  i	  ich	  usytuowanie.	  	  

Rozporządzenie	  Ministra	  Edukacji	  Narodowej	  i	  
Sportu	  z	  dnia	  31	  grudnia	  2002	  r.	  w	  sprawie	  
bezpieczeństwa	  i	  higieny	  w	  publicznych	  i	  
niepublicznych	  szkołach	  i	  placówkach	  (Dz.U.	  
Nr	  6	  poz.	  68	  i	  69)	  

	  

Inne	  formy	  wychowania	  
przedszkolnego	  

Rozporządzenie	  Ministra	  Edukacji	  Narodowej	  z	  
dnia	  31	  sierpnia	  2010	  r.	  w	  sprawie	  rodzajów	  
innych	  form	  wychowania	  przedszkolnego,	  
warunków	  tworzenia	  i	  organizowania	  tych	  
form	  oraz	  sposobu	  ich	  działania	  (Dz.U.	  Nr	  167,	  
poz.	  1080)	  	  
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Finansowanie	  wychowania	  
przedszkolnego	  

Art.	  80	  Uso	  
2.	  Przedszkola	  [publiczne]	  otrzymują	  na	  każdego	  
ucznia	  z	  budżetu	  gminy	  dotację	  w	  wysokości	  
równej	  wydatkom	  bieżącym	  przewidzianym	  na	  
jednego	  ucznia	  w	  przedszkolach	  publicznych	  
prowadzonych	  przez	  gminę	  (….)	  

	  

Finansowanie	  wychowania	  
przedszkolnego	  

Art.	  80	  Uso	  
2b.	  Osoba	  prowadząca	  wychowanie	  przedszkolne	  w	  
publicznej	  innej	  formie	  wychowania	  
przedszkolnego	  (…)	  otrzymuje	  na	  każdego	  ucznia	  
objętego	  tą	  formą	  wychowania	  przedszkolnego	  
dotację	  z	  budżetu	  gminy	  w	  wysokości	  nie	  niższej	  
niż	  50%	  wydatków	  bieżących	  przewidzianych	  na	  
jednego	  ucznia	  w	  przedszkolu	  publicznym	  
prowadzonym	  przez	  gminę	  	  
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Finansowanie	  wychowania	  
przedszkolnego	  

Art.	  90	  Uso	  
2b.	  Dotacje	  dla	  niepublicznych	  przedszkoli	  
przysługują	  na	  każdego	  ucznia	  w	  wysokości	  nie	  
niższej	  niż	  75%	  ustalonych	  w	  budżecie	  danej	  
gminy	  wydatków	  bieżących	  ponoszonych	  w	  
przedszkolach	  publicznych	  w	  przeliczeniu	  na	  
jednego	  ucznia	  (…)	  	  

Finansowanie	  wychowania	  
przedszkolnego	  

Art.90	  Uso	  
2d.	  Osoba	  prowadząca	  wychowanie	  
przedszkolne	  w	  formach,	  o	  których	  mowa	  w	  
przepisach	  wydanych	  na	  podstawie	  art.	  14a	  
ust.	  7,	  otrzymuje	  na	  każdego	  ucznia	  
(…)dotację	  z	  budżetu	  gminy	  w	  wysokości	  nie	  
niższej	  niż	  40%	  wydatków	  bieżących	  
ponoszonych	  na	  jednego	  ucznia	  w	  przedszkolu	  
publicznym	  prowadzonym	  przez	  gminę	  	  
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Podstawa	  programowa	  wychowania	  
przedszkolnego	  

Rozporządzenie	  w	  sprawie	  podstawy	  
programowej	  wychowania	  przedszkolnego	  
oraz	  kształcenia	  ogólnego	  w	  poszczególnych	  
typach	  szkół	  (Dz.	  U.	  z	  2004	  r.	  Nr	  273,	  poz.	  
2703	  z	  późn.zm.)	  

Życzę	  powodzenia	  w	  upowszechnianiu	  edukacji	  
przedszkolnej	  J	  

Dziękuję	  za	  uwagę	  
	  

m.lewandowska@fio.org.pl	  
	  
	  
	  
	  


