
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie wyraŜenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania 
Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników 
niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591; z 2002 r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558,  
Nr 113 póz, 984, Nr 214 póz. 1805; z 2003 r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz, 327, nr 138, póz. 974, Nr 173, 
póz. 1218; z 2008 r. Nr 80, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, 
póz. 1241; z 2010 r. Nr 28, póz. 142, Nr 28, póz. 146),  
w związku z potrzebą zapewnienia dzieciom uczęszczającym do przedszkoli publicznych 
naleŜytej opieki oraz w celu zoptymalizowania funkcjonowania tych placówek, Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. W przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin powinna 
być zatrudniona pomoc nauczyciela w wymiarze; 

1) l etat w oddziale dzieci 3 letnich, 
2) 1 etat w oddziale dzieci 4 letnich, 
3) 1 etat w oddziale mieszanym wiekowo (3 i 4 letnich), 
4) l etat w oddziale przedszkola specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, 

5) l etat w oddziale integracyjnym, 
6) I etat w 1 - oddziałowej filii. 
 

2. W zaleŜności od wielkości placówki,  w przedszkolu powinni być zatrudnieni pracownicy 
niebędący nauczycielami, z wyłączeniem pomocy nauczyciela, w wymiarze: 

1) 3 oddziałowe - 7,25 etatu 
2) 4 oddziałowe - 8,75 etatu 
3) 5 oddziałowe-11,25 etatu 
4) 6oddziałowe-13,0etatu 
5) 7 oddziałowe-13,5 etatu 
6) 8 oddziałowe-16,0 etatu 
7) 9 oddziałowe - 18,5 etatu 
8) l0 i więcej oddziałów - 20,5 etatu 

 
3. W przedszkolu mogą być tworzone etaty dodatkowe, uwarunkowane specyfiką 
przedszkola, a w szczególności: 

1) w przedszkolach prowadzących własne kotłownie - etat palacza wg. indywidualnych 
ustaleń z organem prowadzącym, 

2) dozorcy lub firmy dozorujących. 
 

§ 2. Rozdział etatów na poszczególne stanowiska pracy powierza się dyrektorowi 
placówki. 



 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 



UZASADNIENIE  
 
Gmina Miasto Szczecin zgodnie z art. 6, l i art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7, l pkt. 8 Ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) odpowiada za organizację 
i finansowanie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Szczecin. 

Przyjęcie do przedszkoli publicznych około 20% więcej dzieci, niŜ przewiduje to 
obowiązujące prawo przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu etatów pracowników 
niepedagogicznych powoduje, iŜ bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, jak i wyŜej wymienionej 
grupy pracowników jest powaŜnie zagroŜone. 

NaleŜy w trybie pilnym podjąć działanie mające na względzie zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom oraz poprawę warunków pracy pracowników. 

Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rodziców jak i społeczność 
przedszkolną, przedstawiamy Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie Szczecińskiego 
standardu funkcjonowania i finansowania przedszkoli publicznych na terenie Miasta 
Szczecin. 

Wprowadzenie tegoŜ projektu zwiększy zatrudnienie pracowników niepedagogicznych o 
około 90 etatów w skali miasta. Koszt przedsięwzięcia to kwota ok. 2.5 min zł rocznie. 

Zabezpieczenie środków finansowych spoczywać będzie na Wydziale Oświaty Urzędu 
Miasta. 

 

 


