
Zgierz dnia Cj lutego 2016r. 

Przemysław Staniszewski 
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Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 stycznia 2016 roku o treści „W związku z 

wprowadzonymi zmianami w ustawie oświatowej dotyczącej ustalenia obowiązku szkolnego dla dzieci 

siedmio - letnich począwszy od roku szkolnego 2016/2017 oraz obowiązek opieki przedszkolnej dla 

sześciolatków pytam pana Prezydenta: 

1. Czy w związku z tymi zmianami przepisów dokonano analizy potrzeb kadry nauczycielskiej w 

szkołach podstawowych i jakie są jej wyniki? 

2. Czy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym znajdą miejsca w zgierskich przedszkolach? 

3. Jakie koszty (większe czy mniejsze) poniesie budżet miasta Zgierza w związku ze zmianami 

przepisów regulujących obowiązek szkolny dzieci? " 

Odpowiadając na Pana Pytania informuję: 

Ad. 1 W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty w połowie stycznia 

2016 roku Wydział Edukacji i Młodzieży przeprowadził ankietę w zgierskich szkołach podstawowych 

w celu zebrania wstępnych danych szacunkowych w tym dotyczących ilości oddziałów i etatów 

nauczycielskich. Wynika z niej iż istnieje prognozowana przez dyrektorów szkół sytuacja 

zmniejszenia ilości oddziałów w klasach I szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę iż zgodnie z 

harmonogramem naboru, rodzice dzieci 6 letnich ostateczną decyzję w sprawie rozpoczęcia edukacji 

szkolnej mają prawo podjąć w terminie od 1 lutego 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku okres ten 

będzie zakończeniem etapu faktycznego potwierdzenia stanu ilości dzieci 6 -letnich zgłoszonych do 

oddziałów klas I . 

Ad. 2 Gmina Miasto Zgierz zgodnie z wymogami UoSO zapewnia miejsca w przedszkolach 

dzieciom 4, 5, 6 letnim. Obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolach dzieciom 3 - letnim 

spoczywa na gminie od 1 września 2017 roku. 

Ad. 3 Mniejsza liczba dzieci w oddziałach klas pierwszych bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie 

subwencji oświatowej przekazanej Gminie Miasto Zgierz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 

kolejnym roku budżetowym. 
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