
Zasady naliczania i rozliczania opłat 

w warszawskich przedszkolach publicznych  

na podstawie Uchwały Nr XXXIX/1031/2017 Rady m. st. Warszawy 
 

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane są  
w przedszkolu 6 godzin dziennie. 

2. Za pozostałe godziny zajęć przedszkolnych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w 
ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,  ustala 
się jedną stawkę opłat, przy czym: za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  opłata wynosi 1,00 
zł .  

3. Jeżeli przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie np. 1730 opłata za ostatnią godzinę 
naliczana jest proporcjonalnie (½  stawki godzinowej). 

4. Miesięczna opłata, wyliczona jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń 
udzielnych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie faktycznego czasu 
pobytu dziecka w przedszkolu. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty  nie pobiera się. Rodzic 
informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. 

 

Zmniejszenia i zwolnienia z opłat za świadczenia  
udzielane przez przedszkola  

 

1. Z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki korzystają:  

1) dzieci w wieku 6 lat i powyżej; 

2) wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego prowadzonych na terenie m. st. Warszawy oraz dzieci umieszczone         
w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy, 

3) dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na osobę ustalony zgodnie z ustawą             
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r.; poz. 930 ze zm.), nie 
przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia  za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008 oraz                    
z 2016r.; poz. 1265), zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem;   

4) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 
150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59); 

2. Warunki częściowego zwolnienia z opłat: 

1) Z 50% ulgi w opłacie korzystać mogą dzieci pochodzące  rodzin, w których dochód na 
osobę, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U.         
z 2016r.; poz. 930 ze zm.), przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 

2) Z 25% ulgi w opłacie korzystać mogą dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do 
prowadzonych na terenie m. st. Warszawy innych przedszkoli, punktów przedszkolnych, 
zespołów wychowania przedszkolnego lub wpisanych do rejestru żłobków, klubów 
dziecięcych lub dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, 
prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy. 

3) W razie zbiegu tytułów uprawniających do częściowego zwolnienia z opłat, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodzica.  


