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zanowna Pani,
odpowiadając na petycję z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budowy nowego
budynku przedszkola w dzielnicy Łagisza uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz.li48 z późn. zm.) sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy. Sieć ta powinna wraz
z publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi w publicznych szkolach
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, oddziałami
przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych zapewniać dzieciom
w wieku od 3 do 7 łat, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego.
Aktualnie na terenie Miasta Będzin funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych,
a4 szkoły podstawowe prowadzą oddziały przedszkolne. Ponadto sieć przedszkoli
uzupełnia 9 przedszkoli niepublicznych.
Jak wskazano w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019 w wyniku rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do prowadzonych przez
miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych przyjęto 1682 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (dane na dzień
30 września 2018 r.). Zagwarantowano w 3 oddziałach integracyjnych 15 miejsc
dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dwa oddziały
w Przedszkolu Miejskim nr 6 i jeden oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
nr 11) oraz 7 miejsc w oddziale specjalnym w Przedszkolu Miej skim nr 5.
Z analizy danych z placówek publicznych i niepublicznych wynika, ze w roku
szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego korzystało 95,57% pięciolatków,
92,2l% czterolatków, 93,75% trzylatków. Edukacja i opieką oferowana przez
przedszkola publiczne i niepubliczne objętych zostało 95,43% dzieci, uprawnionych
do korzystania z wychowania przedszkolnego. Na wolne miejsca przedszkola
miejskie przyjęły we wrześniu 2018 roku także dzieci 2,5—letnie. W wyniku
zorganizowanego w marcu i kwietniu 2019 roku postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2019/2020 oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
do przedszkoli miejskich przyjęto 1470 dzieci wwieku od 2,5 do 6 lat oraz 155
dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Mniejsza o 57 liczba dzieci objętych edukacją przedszkolna w roku szkolnym

2019/2020 wstosunku do roku szkolnego 2018/2019 wynika z mniejszej liczby
dzieci w rocznikach uprawnionych do korzystania z edukacji przedszkolnej.
W oddziałach przedszkolnych zorganizowanych W szkołach podstawowych na dzień
30 września 2019 roku było 25 miejsc wolnych dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat,
a w przedszkolach — 57 miej sc dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Podczas rekrutacji w marcu i kwietniu 2019 roku na rok szkolny 2019/2020
wwiększości dzielnic nie było problemów z przyjęciem dziecka do przedszkola,
niezależnie od jego wieku. Kłopoty z miejscami wystąpiły jedynie na Osiedlu
Zamkowym. Rodzicom dzieci nieprzyjętych zaproponowano miejsca w placówkach
samorządowych w innych dzielnicach miasta.
Odnosząc się do Pani prośby dotyczącej budowy nowego obiektu przedszkolnego
wdzielnicy Łagisza należy zauważyć, że w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9
funkcjonują dwa przedszkola: Przedszkole Miej skie nr 11 oraz Przedszkole Miejskie
nr 12, a wszkole podstawowej oddział przedszkolny. Aktualnie w tych trzech
placówkach w dzielnicy Łagisza dysponujemy 137 miejscami. W roku szkolnym
2019/2020 przyjęto 88 mieszkańców Będzina i 19 dzieci spoza naszego miasta.
Nadal są wolne miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 11 i Przedszkolu Miejskim nr 12.
Wykorzystuje się tylko 78% miej sc.
Z danych demograficznych wynika, że w tej dzielnicy nadal będzie zmniejszać się
liczba dzieci. W ostatnich dwu latach w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9
w Będzinie obejmującej całą dzielnicę zamieszkuje 22 dzieci z rocznika 2019 r. oraz
24 z 2018 r. Liczby te są znacznie mniejsze niż w rocznikach opuszczających
edukację przedszkolną: 2013 r. —- 40 dzieci, 2012 r. — 46 dzieci. Z danych
demograiicznych wynika, że liczba dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 12 będzie się
zmniejszać. Już obecnie liczba dzieci nie przekracza 20.
Podnosząc Pani argument dotyczący braku miejsca na teatrzyki, przedstawienia,
czy też niepraktycznej kubatury w Przedszkolu Miejskim nr 12, należy zauważyć,
że w. jednostka spełnia wszystkie nonny wymagane przepisami prawa, a dyrektor
zapewnia bezpieczne ihigieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.
Istotne jest, że przedszkola prowadzone przez Miasto Będzin również nie dysponują
dodatkową przestrzenią na teatrzyki i przedstawienia. Spotkania, takie jak zebrania
zrodzicami, czy uroczystości okolicznościowe odbywają sie w salach
poszczególnych grup.
Władze samorządowe Miasta Będzina mają świadomość konieczności zapewnienia
dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków edukacyjnych i wychowawczych,
niezbędnych do ich rozwoj u.
Prowadzenie szkół i przedszkoli wymaga jednak znacznych nakładów finansowych.
Budżet państwa zapewnia jedynie ok. 40% środków na edukację w naszym mieście.
Dzięki dochodom własnym i pozyskiwanym środkom zewnętrznym możemy
realizować podstawowe cele społeczne.
Poziom wydatków budżetu państwa przeznaczonych na oświatę od lat wzbudza
wątpliwości samorządów. Jest nieadekwatny do potrzeb i zadań przekazywanych
do realizacji przez rząd jednostkom samorządu terytorialnego. Subwencja oświatowa
nie pokrywa nawet podstawowych kosztów funkcjonowania szkól”, nie wystarcza
na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Samorząd Będzina od momentu ustawowego przejęcia do prowadzenia szkól
_

iprzedszkoli stara się jak najlepiej wywiązywać z obowiązków organu
prowadzącego.
W ostatnich latach — pomimo trudności finansowych — władze Będzina skupiły się
na realizacji zadań wynikających z reformy oświaty, na zabezpieczaniu środków
na funkcjonowanie istniejących w naszym mieście miejsc w z-łobkach miejskich oraz
na zapewnieniu jak największej liczby miejsc w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych zorganizowanych W szkołach podstawowych. Aktualnie Miasto
Będzin przygotowuje się m.in. do zwiększenia liczby miejsc w żłobkach
prowadzonych przez samorząd, by W ten sposób zminimalizować problemy
ze znalezieniem miejsca dla dziecka w tych placówkach.
Miasto Będzin wystąpiło o przyznanie środków w ramach programu Maluch+
na uruchomienie Żłobka Miejskiego nr 3. Pozyskane W ten sposób fundusze pozwolą
na utworzenie 62 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat w budynku
po zlikwidowanym Gimnazjum nr 1 przy ul. Sportowej ].
Jednocześnie, z woli Rady Miejskiej Będzina podjęto również decyzję, aby z dniem
1 września 2020 r. do
w. budynku przenieść Przedszkole Miejskie nr 1.
W centrum miasta powstaną dwie istotne dla edukacji najmłodszych placówki,
zktórych będą mogli korzystać mieszkańcy, m.in. Syberki, Osiedla Zamkowe,
Ksawery i Łagiszy.
Pomimo obciążeń wynikających z nieadekwatnego finansowania zadań oświaty
przez rząd systematycznie poprawiamy standard bazy dydaktycznej w przedszkolach
W ubiegłym roku
miejskich, w tym funkcjonujących w Łagiszy.
m.in. przeprowadzono termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 12 i remont
kotłowni w Przedszkolu Miej skim ll.
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