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 Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję: 

Ad. 1. 

Aktualna sytuacja Przedszkola Niepublicznego „IRYSEK” z siedzibą  
w Gliwicach ul. Błogosławionego Czesława 13B: 

− od 12 maja br. przedszkole prowadzi jedna osoba fizyczna – 
wcześniej były to dwie osoby fizyczne, z których jedna zmarła,  

− osoba aktualnie prowadząca przedszkole złożyła wniosek  
o wykreślenie przedszkola z ewidencji niepublicznych szkół  
i placówek oświatowych w związku z zakończeniem działalności 
przez przedszkole z dniem 30.06.2022 r., 

− jeśli sytuacja się nie zmieni, to wykreślenie przedszkola z ewidencji 
nastąpi po 3 miesiącach od zaprzestania działalności, czyli po 
1.10.2022 r., 

− jeśli zgłosi się osoba fizyczna lub osoba prawna, która zechce 
przejąć prowadzenie przedszkola niepublicznego, to: 
− wycofany zostałby wniosek o wykreślenie placówki z ewidencji, 
− nastąpiłaby zmiana osoby/osób prowadzących przedszkole, 
− warunkiem takiej zmiany pozostaje uregulowanie prawa 

do dysponowania nieruchomością - umowa użytkowania 
nieruchomości poł. przy ul. Błogosławionego Czesława13B  
w Gliwicach zawarta na okres 21.03.2013 - 21.03.2023 wygasła 
z powodu śmierci jednej z osób prowadzących przedszkole – 
osoby, która była stroną umowy. 

Ad 2. 

W przypadku zakończenia działalności przedszkola rodzice dzieci 
zamieszkałych w Gliwicach mają możliwość: 

1. Wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  
w których po przeprowadzonym procesie rekrutacji w marcu i etapie 
wskazania miejsca przez organ prowadzący dzieciom nieprzyjętym 
(etap ten trwa obecnie) pozostaną wolne miejsca. Rekrutacja 
uzupełniająca zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-
5343/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r rozpocznie się 26.07.2022 r. 

2. Od 1 września 2022 r. złożyć podania do wybranego przedszkola 
publicznego bezpośrednio do dyrektora. Zgodnie z art 130 ust.2 
ustawy Prawo oświatowe - o przyjęciu na wolne miejsce w trakcie 
roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub 
szkoły. 

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477


 

3. Skorzystać z oferty innych przedszkolnych placówek niepublicznych, 
na zasadach określonych przez organy prowadzące te placówki.  

To oczywiście w sytuacji, gdy nie znajdzie się nikt, kto 
poprowadziłby dalej Przedszkola Niepublicznego „IRYSEK”. 
Jednocześnie informuję, że Wydział Edukacji zintensyfikował 
starania/działania, aby znaleźć osobę/podmiot zainteresowany dalszym 
prowadzeniem przedszkola. 

Na chwilę obecną liczba i dostępność wolnych miejsc w placówkach 
publicznych nie jest możliwa do określenia z uwagi na trwający etap 
wskazywania wolnych miejsc dzieciom, które brały udział w procesie 
rekrutacji. 

 

Ad 3. 

Nie posiadam informacji czy organ prowadzący Przedszkole 
Niepubliczne "Irysek" ustalił przerwę w pracy placówki w okresie 
wakacji. Placówki niepubliczne nie mają obowiązku zgłaszania przerw 
w pracy organowi dotującemu. Zasady pracy placówki określa 
szczegółowo statut. Prezydent Miasta Gliwice nie posiada kompetencji 
w zakresie wskazania innego przedszkola na czas ustalonej przerwy  
w pracy placówki niepublicznej. 

 

Z poważaniem 

Mariusz Kucharz 

Naczelnik Wydziału Edukacji 

 

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 
 
 
 


