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1) w { 6 dodaje się ust. 3 \V brzmieniu: 
,,3. W uzasadnionych wypadkach poręczycieJi-Hili sp1.a

ly kredytu udzielanego młodemu malż'€ńst.\\i!1, 

{) kt,órym mowa w ust. 2, {nagą być inne , osoby 
niż rodzice małżonków.". ' . 

2) w § 9 list. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. W wypadkach, o których mowa w § , 6, kredyt 

,noże być udzielony do wysoko<ici W-miesięcznego 

wynagrodzenia jednego lub dwóch pOl,\,czyci EJ i, 
jednak w kwoci.e nie niższej niż 15.000 ' zł i n l(
wyższej niż 50.000 zł.", 

3) w ·§ W ust. 2 pkt ] i 2 k\Vf;i~ ,,3,(J')\ł :.j" zastępv,i€ 

sh; kwolC! ,,]ł,l,ilUU zi " , 

4) w § ]0 ust. 3 pk'l 
kwotą ... :3.000 :lj". 

bhltę .. 2.0'00 zi" zastępuje Si'ę 

fi) w § 10 ust. 4 pkt 2 wyrazy " '~{) wyso 1.;:,I} ,';;(:j 
:t.adeklarowanych rniesj~'CL:Dych wkh: d-ów " 
1>ię wyr3zami ."do kwoty 20,OHO ::.1". 

5-ki:otnych 
7";łlSLf;',puje 

§ 2. Zarządzenie >;t:nodzi W :iy cie z dn iEm J pa:l
dzi€rnika 197~) r . 

lVJi·nh;j,cr F'ina nsów: n. KjsjeJ 
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Zj\RZ.,\DZEN1E i\]iNlSTR.~ OSWIJ\'I'Y l WYCHOWANIA 

ZV J1!D ~8 sierpnia 1979 r. 

w sJlJl'awie zasad prowadzenia łualych pnedszkoli przez o"ob~1 fizyczne. 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 lipca 19tH r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. z 19tH r. 
Nr 32, poz. 160. 'z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, 
poz. 114 i z 1975 r. Nr 45, poz. 234) oraz w związku z § 6 
uchwały nr 131 Rady Ministrów z dnia 11 września 1973 r. 
w sprawie zasad organizowania i prowadzenia żlobków 

i przedszkD1i uruchamianych w 1978 r. drogą pozaimv€
stycyjną. zmienionej uchwałą nr 172 Rady Ministrów 
z dnia 27 listopada 1978 r. o narodowym plani-e spaleczno~ 
gospodarczym na 1979 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Osoba fizyczna może prowadzić w zajmowa
. nym przez siebie lokalu mieszkalnym małe przedszkole, 
zwane dalej .,punktem przedszkolnym", którego zadaniem 
jest · zapewnienie opieki dla grupy dzieci nie przekracza
jącej 10 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

2. Opieka, o której mowa w ust. l, polega na zapew
nieniu dzieciom pobytu w warunkach zbliżonych do istni-e
jących w państwowych przedsZkolach, a w szczególności 
na zapewnieniu dzieci<Jm prawidłowego wychowania i ży
wienia oraz bezpieczeństwa. 

§ 2. 1. Punkt przedszkolny .może prowadzić osoba: 
1) która je.>t pełnoletnia, ma obY\'.iatelstwo pol~kie i wy-

kształcenie co najmniej średnie, . 

2) o stanie zdrowia odpowiadającym wymaganiom s2ni
tarno-epidemiologicznym stawianym pracownikom \v 
państwowych przedl!'Zkolach, 

'--

3) która daje ręk8jmię prawidłowej realizacji programu 
opie k Ul'lczo-wych ow a wczego. 

2. Osoba, która prowadzi punkt przedszkolny, oraz 
e,soby wspólnie z n i ą zamieszkaJe powinny poddawać się 
okresowej kontroli stanu zdrowia zgodnie z wymaganiami 
sanit.arno-epidemiologicznymi stawianymi pracowniJ, om 
przedszkoli państwowych. 

§ 3. Punkt przedszkolny powinien mieścić się w lo
kalu, który: 

1) składa się co n ajmniej z dwóch pokojów i kuchni, w 
tym jednego pokoju przeznaczonego dla dzieci; po
wierzchnia przypadająca ·na jedno -dziecko \V tym pi)

koju powinna wynosić niemniej niż 2 m 2, 

2) jest wyposażony w urządzeni a :sanitarne, umożliwia

jące zachowanie czyst.ości osobistejdzi6ci ipomiesz
-elF,er), 

3) jest wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie 
pracy ·opiekuóczo- \vychow<lwczej, jak: 

a ) stoły i krzesła dostosowa ne do wzrostu dzieci, 
b) lewk · i pościel dla każdeg{) ,dziecka (jeżeli czas po

bytu dziecka przekracza 5 gódzin dziennie), 

c) zabawki i pomoce naukowe wed.lug zestawu zbhżo
,ńego ·do . zesta\\'u obowiązującęgo w przedszkolu 
państ wowym . 

~ 4. 1. Punkt .przedszkolny może być prowadzony po 
uzyskaniu zezwolenia wlafciwego t.erenowego organu ,ad
ministracji państwowej stopnia wujewódzkiego. 

2. 'Wniosek o \vydanie zezwolenia naprowadzenie 
punktu przeds.zkolnegoosoba fizyezna sklacla za posred
nictwem właściwego terenowego organu administracji Pall
.stwowej stopnia podstawowego, który przel'i1zuje wniosek 
ter'enowemu organowi administracji paJistwowej stopnia 
wojewódzkiego wraz z€ swoim sta nowiskiem . . 

3. Do wniosku zawierającego el ane dotyczące po
wierzchn.i lokaju i jego wYPlJsażenia oraz przewidywanej 
liczby dzieci, które mają korzy~tae z punktu przedszkol
nego, powinny być 'dolączol1(,: 

J) opinia państwowego terenowego inspektora s<lni'tarnc
.go o warunkach oK rc.qun ych w -§ 3 pkt 2, 

2) 'świadect wo s zkuln e (dokument rów n orzędny) okl'cs-
1<Jją.ce wykształcenie osoby ubiegającej się o zezwole
nie na pr'Jwadzenie punktu , 

3) zaświadczenie leka:'skie stwierdzające, że (l·wbiJ, kt0ra 
zamierza prowadzil: punk t przeclszkulny., oraz osoby 
wspóln ie z nią za mieszkaJe odprJ'wiada.!q wym;:q?;aniom 
.sani tarno-epidemiologicznym staw ianym [:n',,\cown ikom 
p..1.I'istwowych przedszkoli, 

4. Zaświadczeniaokreslone w usL 3 pkt 3 wys tawia 
b€zpła'Lnie wlaściwa terenowa pnychodni a lub ośrodek 
:l-dn.)wia po pfzepr,ow'H.lz,eniu odpowiednich badań lekar
:;kich. 
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§ 5. Osoba fizycwa , k tóra otrzyma1a zezwulenie na 
prowadzenie punktu przedszkolnego, powinna ubezpi eczyć 

się od odpowiedzialności cyw ilnej. związane i z prowadze-
niem punktu p['~ed szkolnego . . 

§ 6. Terenowy organ administracji pań~;l \Vowej, k tóry 
wydaje zezwolenie na prowadzenie punktu przedszkolnego, 
p rzekazuje osobie prowad zącej punkt przedszko1 ny pro
gram wychowa nia przedszkolnego. 

§ 7. 1. Zezwolen ie na prowadzenie punktu przed
szkolnego podlega, cofnięciu pr'zez organ. kt.óry je wydał, 

w razie is totnych zmian w<irunków, jakiu1 powinien Odpo
wiadać punkt przedszkolny, a w szczególności: 

1) stwierdzenia, że stan zdrowia osoby prowadzclcej punkt 
przedszkolny lub osób wspólnie z n ią zamieszkalych 
nie odpowiada warunkom . sanitarno-epidemiologicz
nym, 

2) prowadzenia pracy wychowaWczej w sposób rażąco od
biegający od progra mu wychow'unia obowiązująt:ego 

\V przedszkolach paJ1stwowych. 

2. Zezwolenie na prowadzenie ' punktu przedszkolnego 
'moze być cofnięte w razie nieubezpieczenia się od odpo
wiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem punktu 
przedszkolnego. 

§ 8. 1. Podstawę do ud zielania świadczeń punk tu 
przedszkolnego stanowi umowa zawarta na piśmie między 

osobą prowadzącą punkt przedszkolny a rodzicami (opie lw
nam i) dziecka. 

2. Umowa powinna określać w szczególności: 
1) czas, na jaki jest zawierana , 
2) dni i godziny poby tu dziecka w punkcie przedszkol

nym. 
3) ilość i rodzaje pos iłków, które będą podawane dziet:ku, 
4) wysokość opiat za świadt:zenia punktu przcdszkolnego, 

,--- -- --------_._-'---_ .. _---

5) tryb rozli czeń opIat za świadczen ia punktu przedszkol
nego w razie dłuższej nieobecności dziecka, 

6) przedmioty osobistego użytku · dziecka, dostarczone 
p rzez rodz iców (opiekunów) dziecka na czas pobytu 
w punkcie przedszkolnym, 

7) zasady postępowania w razie nagIego zachorowania 
dziecka, a w szczególnoścI obow i ązek zapewnienia na
tychmiastowej pomocy lekarskiej dziecku i po\viado
!l1ien.ia o tym jego rodziców (opieku nów). 

§ 9, Wydatki z\\liązane . z organizacją i prowadzeniem 
punki:u przedszkolnego pokrywa osoba fizyczna prO\vadzą
ca punkt z opłat pobieranych od rodziców (opiekunów) 
dziecka . 

§ 10. W punkcie przedszkolnym powinien być prowa
d zony dziennik zajęć. 

§ 11. Nadzór nad: 

1) realizacją programu wychowania przedszkolnego spra
\yuje właściwy terenowy organ administracji państwo

wej stopnia podstawovY'ego, 

2) warunkami higieniczno-sani tarnymi sprawuje wlaści~ 

wa terenowo stacja sanitarno-epidemiologiczna. 

§ 12. Opiekę zdrowotną nad dzieckiem przebywają
cym w punkcie przedszkolnym zapewnia bezpłatnie właś
ciwy terenowo zespół opieki zdrowotnej (poradnia dla dzie
ci lub ' o~rodek zdrowia). 

§ 13. Organ izacje społeczne w ramach działalności 
statut.owej mogą sprawować kon trolę społeczną nad punk~ 
tami pt'zedszkolnymi. · 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosze-
nia . 

Minister Oświaty Wychowania: J. Tejchma 
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