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Aneks nr 1  

REGULAMIN 

STOSOWANIA OBNIŻOENEJ ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 33 W ŁODZI 

 

Postawa prawna: 

1.  

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz 593 

ze zmianami). 

2. UCHWAŁA NR V/163/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 06 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

1. Zwolnienie lub obniżoną odpłatność stosuje się za świadczenia przedszkola wykraczające poza godziny  

realizacji  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

2. Zwolnienie lub obniżoną odpłatność za świadczenia przedszkola ustala dyrektor przedszkola. 

§ 2 

1.Osobami uprawnionymi do uzyskania obniżonej odpłatności są rodzice (prawni opiekunowie) 

  korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca  2004   

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

 otrzymujący pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w opłatach za wyżywienie dziecka. 

2. Zwolnieni z opłat za świadczenia przedszkola są ustanowieni opiekunowie: 

 rodziny zastępczej, 

 rodzinnego domu dziecka. 

 posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. 

§ 3 

1. Podstawą uzyskania obniżki za świadczenia przedszkola jest złożenie do dyrektora: 

 wniosku o zastosowania obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkola,       wykraczające  

poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania   i opieki  którego  wzór stanowi 

załącznik nr 1 do   niniejszego regulaminu, 

 decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej   (do wglądu). 

3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenie wymienionych w pkt. 1 i 2 dokumentów; 

 do  dnia  20 każdego miesiąca od którego przyznana została decyzja MOPS. 

 

4. W przypadku dostarczenia dokumentów po wyznaczonym terminie wniosek rozpatrzony   zostanie  

      od następnego miesiąca. 

§ 4 

1. Obniżona odpłatność może być przyznana : 

 w roku szkolnym, w terminach objętych w decyzjach MOPS, 

 w roku szkolnym ale tylko w czasie trwania umowy z przedszkolem o świadczeniu usług, 

  w okresie przerwy wakacyjnej, w której przedszkole ma dyżur, ale nie dłużej niż na czas  pobytu 

dziecka w dyżurującym przedszkolu. 

2. Zwolnienie z odpłatności za świadczenia przedszkola stosuje się tylko w okresie pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz trwania umowy z przedszkolem o świadczeniu usług oraz dla 

posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. – załącznik nr 2 

§ 5 

Dyrektor wydaje imienną decyzję: 

1) w sprawie obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 3, 

2) w sprawie zwolnienia z odpłatności za świadczenia przedszkola, której wzór stanowi załącznik nr 4, 



                                                 

§ 6 

Na podstawie art. 8 Ustawy o pomocy społecznej oraz § 7 pkt. 2 Uchwały NR V/163/19 RADY 

MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 06 lutego 2019 r.  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź 

1. Dyrektor przedszkola ustala Tabelę obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkola, zgodnie  z pkt. 2 ww. 

załącznika do uchwały. 

Progi kryterium dochodowego określonego  

w ustawie o pomocy społecznej 

Obniżka odpłatności 

 za świadczenia przedszkola w % 

Czas stosowania 

obniżki 

124%-150% 50% Zgodnie z czasem 

określonym w decyzji 

MOPS 100%-124% 75% 

Poniżej 100% 100% 

 

2. Tabela obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkola stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 

§ 7 

1. Kwoty zawarte w tabeli obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkola ulęgają zmianie  

    w przypadku  

 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  (rozporządzenie Rady Ministrów), 

  zmiany wysokości kwoty dochodu na osobę w rodzinie ( Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy 

społecznej ze zam.), 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


