
Opłaty 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr LXIX/1275/VII/2018 w sprawie określenia czasu 
bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, w przedszkolach zapewnia 
się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  w wymiarze 5 godzin dziennie. 
Za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu naliczana jest 
opłata w kwocie 1 zł za godzinę. 
Opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci do końca 
roku szkolnego  ( do 31 sierpnia), w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.  
Zasady ulg i zwolnień z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zamieszczone są poniżej. 
 
Stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 70 im. Słoneczna Chatka w Poznaniu w roku 
szkolnym 2018/2019 wynosi 8zł. 
 
 
 

Ulgi w opłatach 
Rodzice mogą korzystać z ulgi w opłacie za godzinowy pobyt dziecka w następujących 
przypadkach: 
Rodzice płacą 50% za pobyt dziecka w przedszkolu: 
-  za drugie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych 
placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad 
opisanych w w/w  uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny,  lub 
-  za dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny. 
 
Rodzice są zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu: 
- gdy dziecko objęte jest rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym ( 
niezależnie od grupy do której dziecko uczęszcza), 
- gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki 
zdrowotnej,  lub 
- za  drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, 
na  które  jednocześnie  jest   przyznany   zasiłek    rodzinny   
i zasiłek pielęgnacyjny, lub 
- za trzecie dziecko z rodziny, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub 
innych placówek wychowania przedszkolnego, których dotyczy powyższa uchwała, korzysta 
troje dzieci z tej samej rodziny, lub 
- gdy rodzic/ opiekun prawny wychowuje czworo lub więcej dzieci pozostających na jego 
utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, uczących się, nie dłużej jednak jak do 
ukończenia 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola 
 
Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień, zobowiązany jest przedstawić w 
formie oświadczenia  dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia 
na wniosku pobranym z sekretariatu przedszkola lub u osoby dyżurującej w szatni. 
 


