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Rozdział 2
Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Art. 32. [Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; inne formy
wychowania przedszkolnego]
1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy
może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy
wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym
możliwie najbliższym miejscu.
3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w
publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania
przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi formami wychowania
przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi przedszkolami, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałami
przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz niepublicznymi innymi formami
wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, powinna zapewniać dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym
na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka
spełniającego obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, i dziecka pięcioletniego z domu do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego

w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina
zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do
korzystania z wychowania przedszkolnego, nie powinna przekraczać 3 km.
4. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 3.
5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów
przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają
rodzice.
6. 75 Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i
sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust.
2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego.
7. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
8. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 15 ust. 1, prowadzących zajęcia w innej
formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia dyrektor
przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę.
9. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający
kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 15 ust. 1, 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.
10. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje
określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą
wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania
przedszkolnego.
11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych
form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar
godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając w
szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i
potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.
Art. 39. [Sieć szkół publicznych]
1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób
umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust.
2.
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu
dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do
ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka
środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować
bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
4. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa
się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z
afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z
których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
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3) (uchylony).
4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i
wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również
w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
5. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych
szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z
zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami.
Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w
ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą
organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części
wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej

obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w
zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.
6. Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby szkoły
podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
7. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić
dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w
podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
7a. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i
likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się.
8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi
odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.
Art. 39a. 78 [Sposób realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do
placówek oświatowych]
1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez
zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i
uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców.
2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły
ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub
miejsca pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do
miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według
danych producenta pojazdu.
3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w
drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy
zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w
terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie
przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.
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Art. 32 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r.
(Dz.U.2019.2248) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 grudnia 2019 r.
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Art. 39 ust. 4 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r.
(Dz.U.2019.2248) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 grudnia 2019 r.
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Art. 39a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2248)
zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 grudnia 2019 r.

