
Czy oddziały przedszkolne przedszkola publicznego mogą być zlokalizowane 

w różnych miejscowościach? Jeżeli przedszkole ma oddziały zlokalizowane 

w różnych miejscach i miejscowościach, to czy może je zachować od 1 września 

2017 r.? 

Dotychczasowe przepisy § 7 ust. 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, 
stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) w zakresie organizacji przedszkola 
dopuszczały możliwość, iż: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie 
więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli 
organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania 
bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.”. Taki zapis oznaczał, iż publiczne 
przedszkole mogło mieć oddział zlokalizowany w miejscowości innej niż siedziba 
przedszkola. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649) 
w § 12 ust. 2 brzmi: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej 
jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na 
terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi 
przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.” 

Istotą tworzenia oddziałów publicznego przedszkola zlokalizowanych poza 
siedzibą przedszkola, jest skrócenie drogi dziecka do przedszkola oraz zwiększenie 
liczby miejsc w przedszkolu oraz to, że lokal w którym funkcjonuje ten oddział nie 
spełnia warunków do powołania przedszkola, ale posiada warunki do prawidłowej 
realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego. 

Zarówno pierwsze jak i drugie rozporządzenie, w przypadku lokalizacji 
niektórych oddziałów przedszkola poza jego siedzibą, nie odnosi się do miejscowości 
będącej siedzibą przedszkola, co zdaniem Kuratorium Oświaty w Krakowie nie wyklucza 
możliwości uruchamiania takich oddziałów. Jednakże należy pamiętać o obowiązku 
organu prowadzącego przedszkole, które ma oddziały zlokalizowane poza siedzibą 
przedszkola, do zapewnienia dyrektorowi przedszkola warunków sprawowania 
bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami, co oznacza, iż lokalizacja oddziałów 
w innej miejscowości będzie z tego powodu utrudniona, a niekiedy wprost niemożliwa. 
 

 


