DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 931

Data: 2017-01-31 14:10:28

UCHWAŁA NR XXXIX/1031/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu
przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się:
1) czas przeznaczony na zapewnienie przez przedszkole publiczne prowadzone przez m.st. Warszawę, zwane
dalej „przedszkolem", bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
2) wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę;
3) warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 2.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
2) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
§ 2. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane są
w przedszkolu 6 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są
w przedszkolu w godzinach jego pracy.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do
lat 5, w czasie przekraczającym czas określony w § 2 ust. 1, w wysokości 1 złoty, przy czym jeśli dziecko
korzysta ze świadczeń niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowanie otaczającym światem;
3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;
4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;
5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
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6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic informuje przedszkole
o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.
§ 4. 1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1:
1) wychowanka rodzinnego domu dziecka prowadzonego na terenie m.st. Warszawy, wychowanka placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko
umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;
2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie dziecka, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174), nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia
za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), zwanego dalej „minimalnym
wynagrodzeniem”;
3) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie dziecka przekracza 75%, lecz nie przekracza 100%
minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko:
1) którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, dziennego opiekuna wpisanego do wykazu
dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, publicznego lub niepublicznego
przedszkola prowadzonego na terenie m.st. Warszawy lub publicznego lub niepublicznego punktu
przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy;
2) znajdujące się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad przynajmniej
dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w pkt 1
- wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez to dziecko wynosi 75% kwoty
określonej w § 3 ust. 1.
4. W razie zbiegu tytułów uprawniających do częściowego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 2 i 3,
przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodzica.
§ 5. Traci moc uchwała nr LXXXIV/2166/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6848).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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