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UCHWAŁA NR NR IX(46)2011
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 26 czerwca 2011 r.

w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytniki. 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) u c h w a l a się, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szczytniki w zakresie 
realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie 
(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 830 do 1330. 

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 są odpłatne, i obejmują w szczególności: 

a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania, 

b) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 

c) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci, 

d) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, 

e) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, 

f) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. 

g) zajęcia aktywizujące, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. 

2. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości - 1,00 zł. (słownie: 
jeden złotych). 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2: 

a) wnosi się z góry do dnia 10 każdego miesiąca, 

b) w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, obniża się o 50 % za drugie i następne dziecko. 

§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń i odpłatności, o których mowa w § 2, 
określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) 
dziecka. 

2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc kwotę wymienioną w § 2 ust. 
2 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Opłata pobrana z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi i będzie 
rozliczana podczas pobierania płatności za następny miesiąc. 

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, 
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor rzedszkola w porozumieniu 
z organem prowadzącym, z zastosowaniem bowiązujących w tym zakresie przepisów. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/113/2008 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia odpłatności za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku rzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. 
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Uzasadnienie

Przepis art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn.zm.) wskazuje, że przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organem prowadzącym w rozumieniu 
tego przepisu jest, stosownie do art. 5c ust. 1 w/w ustawy rada gminy, co oznacza, że czas, w którym przedszkole 
realizuje bezpłatne zajęcia, jest ustalony w drodze uchwały właściwej rady. W czasie wykraczającym poza czas 
ustalony w uchwale zajęcia są płatne. Znowelizowany art. 14 ust. 5 w/w ustawy (ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz. U z 2010 r. Nr 148 poz. 991) zobowiązał radę gminy do ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
bezpłatnych. Zapisy uchwały określają czas realizacji, zakres i rodzaj świadczeń, za które rodzice wnoszą opłaty. 
Regulacja niniejszej uchwały przewiduje zawieranie umów cywilnoprawnych między dyrektorem przedszkola 
a rodzicem, w których określone zostaną szczegółowe relacje i obowiązki stron. Po przeprowadzonej analizie 
ekonomicznej ustalono, że odpłatność za przedszkole wynosi 1,00 zł za godzinę i jest uzależniona od liczby godzin 
korzystania ze świadczeń placówki, zadeklarowanej przez rodziców. Za czas nieobecności dziecka opłata będzie 
proporcjonalnie zmniejszona. Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 


