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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 marca 2011 r. dotyczącą tworzenia 
funkcjonowania przedszkoli prywatnych oraz sytuacji w miejskim żłobku informuję, że: 

1) zgodnie z zapisami art.5 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) przedszkole może być przedszkolem 
publicznym albo niepublicznym. Może być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, inną osobę prawną, osobę fizyczną. Jednostka samorządu terytorialnego może 
zakładać i prowadzić jedynie przedszkola publiczne. 

2) na podstawie art. 5 ust. 5 ww. ustawy zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy. Zadanie to jest 
realizowane poprzez prowadzenie 11 miejskich przedszkoli. 8 oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych (SP-1, SP-4, SP-10, SP-11, SP-12). Od 1 września 2011 r. miasto 
Zgierz będzie dysponowało 1540 miejscami obejmując edukacją przedszkolną 75% dzieci 
w wieku 3-6 lat. 
W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół publicznych do innych 
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.) w mieście Zgierzu zostaną przyjęte do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wszystkie dzieci 6-letnie i 5-letnie realizujące 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (994 dzieci). W dalszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, dzieci matek lub ojców, 
wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 
niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, dzieci umieszczone 
w rodzinie zastępczej. 

3) zasady zakładania przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania 
przedszkolnego określa art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.). Zadaniem gminy w tym zakresie jest 
dokonanie wpisu ww. placówek do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez osobę 
prawną lub fizyczną. Zaświadczenie o wpisie do edwidencji szkół niepublicznych doręczane 
jest zgłaszającemu, organowi podatkowemu, właściwemu kuratorowi oświaty. Organ gminy 
może odmówić wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalno-
merytorycznych lub pomimo wezwania nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie. 



4) na terenie miasta Zgierza funkcjonują obecnie 2 przedszkola niepubliczne wpisane do ewidencji 
(Przedszkole Niepubliczne "Promyczek", ul 3 Maja 26 , Przedszkole Niepubliczne "Bim Barn 
Bom", ul. Parzęczewska 8), które otrzymują dotację z budżetu miasta Zgierza na podstawie 
uchwały Nr XLII/394/09 Rady Miasta Zgierza w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Zgierza przez osoby prawne i osoby fizyczne 
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Na dzień dzisiejszy nie 
wpłynęły nowe wnioski o wpis do ewidencji. Pełnych informacji na temat zakładania 
przedszkoli niepublicznych udzielają na bieżąco pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Zgierza. Są one również dostępne w BIP Urzędu Miasta Zgierza oraz na stronie internetowej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Odpowiadając na drugą część interpelacji dotyczącą sytuacji zaspokajania potrzeb 
mieszkańców naszego miasta w zakresie usług opiekuńczo -wychowawczych w miejskim żłobku, 
pragnę poinformować, że Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu, przy ul. J. Tuwima 21 
posiada 75 miejsc normatywnych, co oczywiście nie zaspokaja wszystkich potrzeb w zakresie 
opieki nad małym dzieckiem na terenie miasta. W latach poprzednich zapotrzebowanie na usługi 
opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez żłobek było w pełni zaspokajane. Od 2 lat do 
miejskiego żłobka, który jest jedyną placówką publiczna tego typu w Zgierzu, zgłasza się coraz 
więcej rodziców zainteresowanych opieką nad dzieckiem. Jest to wynikiem z jednej strony zmiany 
sytuacji na rynku pracy, a z drugiej zmiany postrzegania żłobka i zwiększeniem jego funkcji 
edukacyjnej, mającej zapewnić lepszy, wszechstronny rozwój dziecka, nastawionej na 
przygotowanie dziecka do późniejszej edukacji przedszkolnej i umożliwiającej wyrobienie 
właściwych nawyków oraz integrację społeczną już na etapie wczesnego dzieciństwa. 
Do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu zapisanych jest 75 dzieci. 
Na liście oczekującej znajduje się 90 dzieci. 
W końcu czerwca placówkę opuści 40 dzieci. 

Nowa regulacja prawna tzw. „Ustawa żłobkowa" - ustawa o opiece nad dziećmi 
do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r., obowiązująca od dnia 4 kwietnia 2011 r. stwarza nowe możliwości 
i formy w zakresie sprawowania tej opieki. 
Oprócz żłobków, które przestaną być zakładami opieki zdrowotnej, będą mogły pojawić się kluby 
dziecięce a także dzienni opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi przy finansowym wsparciu 
gminy. Regulacje zawarte w ustawie, w moim odczuciu mogą pomóc w dostępności do usług 
opiekuńczych dla najmłodszych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zauważalnej poprawie być może 
konieczne stanie się uruchomienie drugiego żłobka miejskiego (np. przy wykorzystaniu i adaptacji 
na ten cel istniejących budynków). 

Pełna informacja na temat nowych możliwości i form w zakresie opieki nad dziećmi 
do lat 3, określonych przez w/w ustawę (w tym rejestr żłobków i klubów dziecięcych), będzie 
powszechnie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej a także w lokalnych publikatorach 
zgodnie z art. 5 i art. 64 powołanej ustawy, celem szerokiego informowania społeczeństwa Zgierza 
0 stworzeniu warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi 
1 standardach funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych. 


