
UCHWAŁA NR XXXV/1043/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli 
publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, 
Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 
poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, 
Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz. U. 
z 2012 r. poz. 941, poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz.87, poz. 827, poz. 1191, poz.1265); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje : 

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Szczecin w zakresie nauczania, wychowania i opieki są zapewniane bezpłatnie 
w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-14.00. 

§ 2. Za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne 
świadczenie tych usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Szczecin, pobierane są opłaty. 

§ 3. 1. W przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin do 
świadczeń i usług opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych wykraczających poza bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę należą: 

1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznych w zakresie: 

a) profesjonalnej opieki pedagogicznej z elementami integracji, 

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, 

c) wspierania zdolności twórczych dzieci, 

d) zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne, 

e) wspierania indywidualnych zainteresowań, 

f) przygotowania dzieci do udziału w różnych konkursach. 

2) organizacja zajęć sportowych i imprez okolicznościowych z udziałem rodziców i przedstawicieli 
środowiska lokalnego; 

3) realizacja autorskich programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych; 

4) prowadzenie zajęć rekreacyjno – wyciszających. 

2. Ustala się opłatę za świadczenia określone w ust. 1, za każdą godzinę realizowaną z dzieckiem 
w wysokości 1,00 zł. 

3. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w czasie jego pracy, ustala się koszt 
jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, po godzinie jego zamknięcia 
w wysokości 25 zł. 
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4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: 
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz sumy godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
czas określony w § 1 w miesiącu, za który pobierana jest opłata. 

§ 4. Przepisy niniejszej uchwały określające zasady korzystania z bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz zasady ustalania opłat w przedszkolach mają odpowiednie zastosowanie do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem, że: 

1) zajęcia w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci 5-6 letnich odbywają się 
zgodnie ze szkolnym planem zajęć, 

2) dodatkowo dzieci 5-6 – letnie, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych mogą korzystać w pozostałych godzinach z bezpłatnej opieki świetlicowej. 

§ 5. 1. W przypadku rodzin posiadających dwoje i więcej dzieci opłata, o której mowa w §3 
ust.2 dla najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego z przedszkola wynosi 100%. Opłatę tę obniża 
się posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej lub osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto 
Szczecin, które złożyły pisemne oświadczenie o liczbie dzieci korzystających ze żłobka miejskiego 
lub przedszkola publicznego u właściwego dyrektora przedszkola publicznego: 

1) o 50% za drugie dziecko z danej rodziny, 

2) o 75% za trzecie dziecko z danej rodziny, 

3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko z danej rodziny. 

2. Opłatę za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne, wykraczające poza 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o której mowa w §3 ust.2 obniża się o 50% osobom 
i rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin, uprawnionym do korzystania ze 
świadczeń z pomocy społecznej – po przedstawieniu w formie oświadczenia danych niezbędnych do 
ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

§ 6. Zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto 
Szczecin, liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz zasady odpłatności za te świadczenia 
określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora 
przedszkola, a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 

§ 7. W uchwale Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz 
o zmianie innych uchwał (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.1852, z 2013 r. 
poz.179, poz.2860) skreśla się § 3. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr X/222/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie 
opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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