
Uchwała nr XXXI/250/2013
Rady Gminy Stawiguda

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 827) Rada Gminy Stawiguda uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację
programu wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za jedną godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych takich jak:

a) gry i zabawy kształcące i wspomagające rozwój intelektualny,
b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dzieci,
c) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci,
d) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
e) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w imprezach artystycznych

i okolicznościowych,
f) zajęcia wspomagające i korygujące rozwój mowy,
g) opiekę w czasie odpoczynku dzieci,
h) opiekę podczas samodzielnych zabaw na wolnym powietrzu,
i) zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych

poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
3. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest iloczynem
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin korzystania przez dziecko
z wychowania przedszkolnego przekraczających wymiar, o którym mowa w § 1 ust 1.

4. Opłata za każdą godzinę zajęć, o których mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji na
zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola, w tym zadeklarowaną liczbę
godzin pobytu dziecka w placówce oraz zasady wnoszenia odpłatności określa umowa
cywilno-prawna zawarta między dyrektorem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.



2.Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 5. Traci moc obowiązującą uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia
8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę
programowa w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stawiguda.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



UZASADNIENIE

 W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa uchwała określa
niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenia dydaktyczno – wychowawcze
i opiekuńcze w przedszkolach.

 Z dniem 1 września 2013r. opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt
dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin
dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Opłata ta podlega corocznej
waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty. Zgodnie
z polityką MEN celem tych zasad jest zwiększenie odstępczości wychowania przedszkolnego
oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach.

Poczynając od września 2013r. MEN przekaże każdej gminie dotację celową za
wychowanie przedszkolne. W roku 2013 gminy otrzymają dotację w kwocie 414 zł za każde
dziecko (za okres IX-XII br.).


