
 
 
  
 
 
 
 

 
Warszawa, 7 października 2019 r.  

 
 

Jacek Sutryk 
Prezydent Wrocławia 

Urząd Miejski Wrocławia 
pl. Nowy Targ 1-8 

50-141 Wrocław 
 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
z zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o decyzji zamknięcia wrocławskich przedszkoli w czasie           
wakacji, którą podjął Pan we wrześniu bieżącego roku. 
 
Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ustawą dot. systemu oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze                 
zm.) przedszkola są placówkami nieferyjnymi, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 września i              
kończy 31 sierpnia. Jednocześnie chcemy stanowczo zaznaczyć, że zgodnie z par. 12 Rozporządzenia             
MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych               
przedszkoli, wszelkie przerwy w pracy przedszkola są ustalane na wspólny wniosek dyrektora            
placówki oraz rady rodziców. Oznacza to, że dyrektor każdej placówki ma obowiązek zapytać             
rodziców o ich potrzeby związane z opieką nad dziećmi także w czasie miesięcy “wakacyjnych”, a               
samorząd, jako organizator opieki przedszkolnej, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieci tych           
rodziców, którzy taką potrzebę zgłoszą.  
 
Rozumiemy trudną sytuację w oświacie związaną z ograniczeniami budżetowymi samorządów oraz           
brakiem kadry nauczycielskiej, niemniej jednak przerzucanie odpowiedzialności za tę sytuację na           
barki rodziców jest działaniem szkodliwym i nieuprawnionym. Dzieci przedszkolne to dzieci w            
wieku, który nie pozwala na organizowanie im samodzielnej opieki w postaci obozów czy półkolonii.              
Zamknięcie przedszkoli na dwa miesiące wakacji oznacza dla rodziców konieczność rezygnowania z            
pracy poza możliwościami jakie daje kodeks pracy (26 dni urlopu w ciągu roku), a także stres dla                 
całej rodziny.  
 
Chcemy również zaznaczyć iż całkowicie możliwym jest zapewnienie opieki dla dzieci, zgodnie z             
potrzebami rodziców, bez zamykania placówek na tak długi czas, przy jednoczesnym zapewnieniu            
nauczycielom ich prawa do wypoczynku, zgodnie z ustawą o oświacie oraz Kartą Nauczyciela.             
Odpowiednia organizacja pracy placówki nie będzie wymuszała zatrudniania dodatkowego personelu          
na dni wakacyjne.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Reprezentując głos rodziców liczymy na ponowne przyjrzenie się przez Pana Prezydenta sytuacji we             
wrocławskich przedszkolach oraz takie zaplanowanie harmonogramu rocznego ich prac, aby          
zapewnić opiekę wszystkim dzieciom, które będą jej potrzebowały.  
 
Fundacja “Rodzic w mieście” deklaruje gotowość do współpracy celem znalezienia najlepszych           
możliwych rozwiązań pozwalających na godzenie potrzeb rodziców związanych z opieką nad           
dziećmi oraz możliwościami organizacyjnymi samorządu w zakresie organizacji tej opieki.  
 
 
 

Z poważaniem, 
 

Agnieszka Krzyżak-Pitura 
 
 
 
 
 

prezeska zarządu 
Fundacja “Rodzic w mieście” 


