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INTERPELACJA 

dot. zasad rekrutacji do przedszkoli w Szczecinie 

 

Rodzice – mieszkańcy Szczecina (na czele z Panią Niną Kwaśniewską 

wiceprezes zarządu Fundacji Macierzanka) zwrócili się do mnie z konkretnymi 

uwagami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli, na podstawie art. 24, ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym proszę o ustosunkowanie się do tych uwag 

oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania rodziców: 

  Dodatkowe punkty za pracę w pobliżu miejsca placówki - jak to 

się ma do współczesnych realiów pracy wielu szczecinian w strefie 

ekonomicznej w Goleniowie czy Stargardzie, pracy w tzw. „terenie” i 

poza miastem. Dlaczego dodatkowe punkty za bliskość placówki z 

miejscem pracy promują przedszkola i szkoły ze względu na 

lokalizację, a nie ze względu na ofertę edukacyjną? Wykluczamy lub 

znacznie ograniczamy rynkowy mechanizm wyboru placówek z 

najlepszą kadrą i ofertą dydaktyczno - wychowawczą. 
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  Im mniej godzin spędzonych w przedszkolu, tym mniej 

punktów - rodzi to sytuację, w której rodzice wpisują pobyt na 

maksymalny czas, tylko po to, by dostać się do placówki. Jaki to ma 

cel? Jak to się ma do łączenia pracy zawodowej z opieką nad 

dziećmi i pracą na niepełny etat? To mniejsze szanse na miejsce dla 

tych rodziców. 

  Po co konieczność donoszenia papierowych druków na etapie 

rekrutacji, jeśli rejestrujemy się elektronicznie? To dodatkowa 

niedogodność dla rodziców, którzy muszą zjawić się w 

szkole/przedszkolu w określonych godzinach donosząc jeszcze 

stertę podpisanych oświadczeń. 

  Jaka ilość przedszkoli zapewnia dostępność do tzw. wózkowni, 

czyli miejsca, w którym można zostawić dziecięcy rowerek, 

hulajnogę czy wózek? Czy placówki gwarantują dostęp i ułatwienia 

dla rodziców, szczególnie teraz, gdy promuje się ograniczenie 

poruszania się samochodami i promocję korzystania z komunikacji 

miejskiej w centrum? Jakie przedsięwzięcia planują 

placówki/miasto, by zwiększyć ilość takich miejsc? 

  W jaki sposób weryfikowany jest obecnie status osoby samotnie 

wychowującej dziecko? 

  By dostać punkty za zatrudnienie trzeba podpisać oświadczenie, 

że nie przebywa się na urlopie np. wychowawczym. To także 

ogranicza możliwości uzyskania przedszkola, a co za tym idzie, 

możliwość podjęcia pracy, bo urlop wychowawczy może się 

kończyć przed rozpoczęciem przez dziecko przedszkola np. w 

sierpniu albo wrześniu. 

       Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 


