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ZARZĄDZENIE NR 15 / 2019 

 
dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 
 

 

w sprawie: 

                   Zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi 
 

 

Na podstawie: 

 

1. Uchwały nr 46/S/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola 

Miejskiego nr 66 w Łodzi, 

2. Art. 102 i art. 106 ustawy z dnia 27 października 2017 r. ( Dz. U. z 2017 poz. 2203 ) 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 

3. Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U.2015, poz. 357 ), 

4. Uchwała Nr LXVII/1702/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 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  

( Dz. U. z 2018 r. poz. 1192 ), 

5. Uchwała Nr LXXV/2053/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 września 2018 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 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 5208 ), 

 

 

 

 

§ 1 

 

1.  Wprowadza się zmiany w rozdziale V „Organizacja przedszkola”,  

 

w § 47 – dotyczącym odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole, 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

                             Nowe brzmienie § 47  STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 66 

W ŁODZI stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. 

dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi.  

 

§ 3 

 

         Wprowadzone zmiany zgodne są z  Uchwałą Nr 46/S/2019  z dnia 24  czerwca 2019 r. 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr  66 w Łodzi. 

 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

                                                                                            Irena Walaszek 

                                                                                                     …………………………… 

                                                                                                             podpis dyrektora 

Rada Pedagogiczna PM-66 


