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Szanowana Pani Adwokat, 

w związku z wnioskiem dotyczącym interpretacji wytycznych 
przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 maja 2020 r. odnośnie liczby dzieci  
w przedszkolu, uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny 
zaktualizował te wytyczne 4 czerwca 2020 r. (w załączeniu) i określił minimalną 
przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mniejszą 
niż 3 m2. W grupie przedszkolnej może przebywać 16 dzieci. Tylko 
w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można 
zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  

Ponadto przedstawiam poniżej stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w zakresie przedstawionych problemów oświaty niesamorządowej w sytuacji 
epidemicznej. 

Zarówno przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1, jak  
i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-192, 
nie  przewidywały i nadal nie przewidują zmniejszenia wysokości wypłacanej 
dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego, w związku ograniczeniem pracy placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół. 

                                            
1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych – Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm. 
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Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych3, dotacja 
przysługuje przedszkolu czy szkole na każdego ucznia, będącego w danym 
miesiącu uczniem placówki wychowania przedszkolnego lub uczniem szkoły. 
Nie ma żadnych wątpliwości, że na wychowanków przedszkoli, a także uczniów 
szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny oraz na uczniów publicznych 
szkół dla dorosłych, przysługuje dotacja również za okres czasowego 
zawieszenia zajęć. Dotacja ta, tak jak w poprzednich miesiącach powinna być 
wypłacona na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych. Oznacza to, że nadal powinny być wypłacane wszystkie dotacje 
zgodnie z ww. ustawą. Dotacja ma wymiar roczny i jest wypłacana  
w 12 częściach4. 

Komunikat w sprawie dotowania szkół i placówek oświatowych został 
opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/dotowanie-w-okresie-zawieszenia-zajec 

Należy przy tym zauważyć, że ograniczenie działalności szkół (przedszkoli) 
niepublicznych nie jest równoznaczne z całkowitym zaprzestaniem  działalności 
edukacyjnej. Sposób realizacji zadań oświatowych może być bowiem znacząco 
zróżnicowany. Zarówno szkoła, przedszkole, jak i inne placówki oświatowe,  
w obecnej sytuacji zostały zobowiązane do zorganizowania innych form 
działalności edukacyjnej, dostosowanych do obowiązujących reguł 
bezpieczeństwa5. 

Ograniczenie lub rezygnacja z pobierana tzw. czesnego z pewnością 
zmniejszają dochody niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego lub 
szkół, należy jednak zauważyć, że wskutek ograniczenia ich działalności, 
zmniejszyły się koszty eksploatacji (np. opłaty za wodę, energię elektryczną). 

Należy podkreślić, że stosownie do treści Konstytucji RP (w przeciwieństwie do 
szkół publicznych) – Państwo (administracja samorządowa) nie finansuje szkół 
niepublicznych, ale jedynie uczestniczy w wydatkach na ten cel na zasadach 
określonych w ustawie. Na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych przedszkola i szkoły niepubliczne korzystają z niewzruszonych co 
do wysokości i zasad wypłacania - dotacji publicznych.6 Wymiar i zakres tego 
współuczestniczenia może się zmieniać pod kątem uwzględnienia określonych 
priorytetów edukacyjnych w układzie poszczególnych typów jednostek 
organizacyjnych czy poszczególnych szkół. 

                                            
3 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. z 2020 r. 
poz. 17 ze zm. 
4 Zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy. 
5 Wynika to choćby z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 - Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm. 
6 Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
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Jednocześnie informuję że pomoc niepublicznym placówkom wychowania 
przedszkolnego może być udzielana także w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej – przykładowo: niepubliczne małe przedszkola i inne formy 
wychowania przedszkolnego mogą ubiegać się o zawieszenie płatności składek 
ZUS.  

Z poważaniem 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnieszka Ludwin 

Zastępca Dyrektora 

Departament Wychowania i Kształcenia 

Integracyjnego 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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