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Procedura wydawania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności 
planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z publicznymi innymi formami 
wychowania przedszkolnego z warunkami określonymi w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 
29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2016 r., poz. 35)

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 35; dalej u.z.USO) w związku
z art. 14i 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943  z późn. zm.; dalej USO) 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wraz z załącznikami 
jednostka samorządu terytorialnego przesyła na adres: Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub składa w kancelarii ogólnej 
Kuratorium, pokój 231.

2. Załączniki to:

a) projekt uchwały o planie sieci lub zmianach w planie sieci prowadzonych 
przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego, wraz z uzasadnieniem;

b) informacje potwierdzające, że planowana sieć prowadzonych przez gminę 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 
zostanie zorganizowana w sposób umożliwiający realizację  wychowania 
przedszkolnego zgodnie z wymogami art. 14 ust. 1 cyt. wyżej u.z.USO 
- załącznik 1. 

Ustalenia:

1) Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega analizie formalnej i merytorycznej.

2) Jeżeli wniosek z załącznikami nie będzie kompletny wnioskodawca zostanie 
poproszony o uzupełnienie lub zmianę dokumentacji w terminie 3 dni od daty 
otrzymania pisma. 

3) W przypadku niezastosowania się do zmiany lub uzupełnienia dokumentacji
w wyznaczonym terminie, Świętokrzyski Kurator Oświaty dokona oceny na 
podstawie pierwotnie złożonej dokumentacji.
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4) Świętokrzyski Kurator Oświaty w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku wraz 
z wymaganą dokumentacją lub jego uzupełnienia,  przedstawia swe stanowisko 
w formie pisemnej, jako:

 opinię pozytywną 
lub
 opinię negatywną.

5) Opinia formułowana jest w odniesieniu do zgodności działań rady gminy 
w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego w gminie z warunkami 
określonymi  w cyt. wyżej u.z.USO.

6) Założenie przez gminę nowego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego lub likwidacja czy zmiana siedziby przedszkola pociąga za sobą 
oprócz podjęcia uchwał organizacyjnych w tych sprawach – obowiązek zmiany 
uchwał w sprawie ustalenia sieci gminnych publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego.

7) Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyrażona w trybie art. 89 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) 
podlega zaskarżeniu do  z powodu niezgodności z prawem na podstawie art. 98 ust 1. 
przywołanej ustawy.  
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