UCHWA A NR 72/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie op(at za *wiadczenia przekraczaj-ce podstaw. programow- wychowania
przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gmin. Opatówek
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz$dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) uchwala si), co nast)puje:
§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gmin) Opatówek wiadczy dwojakiego rodzaju us0ugi:
a) us0ug) wychowawczo-dydaktyczn$ i opieku2cz$, bezp0atn$ – polegaj$c$ na realizacji
5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( od poniedzia0ku do pi$tku)
w godzinach od 800 do 1300.
b) us0ug) wychowawczo-dydaktyczn$ i opieku2cz$ odp0atn$ – zlecon$ przez rodziców,
polegaj$c$ na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem, stanowi$c$ wiadczenie
przekraczaj$ce wymiar zaj)6 przeznaczonych na realizacj) podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
§ 2. Na us0ug), o której mowa w § 1 pkt. b sk0ada si):
1. zapewnienie bezpiecze2stwa i opieki przez nauczyciela nad dzieckiem podczas zaj)6
i zabaw w sali i na wolnym powietrzu oraz w czasie odpoczynku dziecka,
2. organizacja i tworzenie przez nauczyciela warunków do swobodnej zabawy i twórczego
dzia0ania dzieci uwzgl)dniaj$c ich indywidualne potrzeby i mo8liwo ci,
3. wspomaganie przez nauczyciela rozwoju uzdolnie2 i zainteresowa2 dziecka,
4. nadzór nauczyciela nad dzieckiem w czasie zaj)6 dodatkowych organizowanych
w przedszkolu na wniosek rodziców.
§ 3. 1. Ustala si) op0at) za jedn$ godzin) wiadcze2, o których mowa w § 2 w wysoko ci 0,1 %
minimalnego wynagrodzenia za prac), ustalonego na podstawie odr)bnych przepisów i nalicza
si) j$ za ka8d$ rozpocz)t$ godzin) wiadczenia.
2. Op0at) miesi)czn$ ustala si) na podstawie stawki godzinowej okre lonej w ust. 1 oraz
deklarowanej przez rodziców (opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.
§ 4. W przypadku nieobecno ci dziecka trwaj$cej 3 kolejne dni i powy8ej op0ata, o której mowa
w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za ka8dy dzie2 absencji dziecka, pod warunkiem
zg0oszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów absencji dziecka co najmniej w pierwszym
dniu nieobecno ci.
§ 5. Op0ata, o której mowa § 3 nie obejmuje kosztów wy8ywienia dziecka. Odp0atno 6
za wy8ywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadz$cym,
na poziomie warto ci artyku0ów spo8ywczych niezb)dnych do przygotowania posi0ku.
§ 6. Zakres wiadcze2, z których b)dzie korzysta0o dziecko oraz wysoko 6 i zasady pobierania
zwi$zanych z tym op0at okre la umowa cywilno-prawna zawarta pomi)dzy dyrektorem
a rodzicami (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 7. Traci moc Uchwa0a nr 97/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie
ustalenia odp0atno ci za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu w Opatówku.
§ 8. Wykonanie uchwa0y powierza si) Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 9. Uchwa0a wchodzi w 8ycie po up0ywie 14 dni od og0oszenia w Dzienniku Urz)dowym
Województwa Wielkopolskiego z moc$ obowi$zuj$c$ od 1 wrze nia 2011 roku.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 72/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie op(at za *wiadczenia przekraczaj-ce podstaw. programow- wychowania
przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gmin. Opatówek
Przepis art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wskazuje, 8e przedszkole publiczne zapewnia bezp0atne nauczanie,
wychowanie i opiek) w czasie ustalonym przez organ prowadz$cy, nie krótszym ni8 5 godz.
dziennie. Organem prowadz$cym w rozumieniu tego przepisu jest, stosownie do art. 5c
ust. 1w/w ustawy rada gminy, co oznacza, 8e czas, w którym przedszkole realizuje bezp0atne
zaj)cia, jest ustalony w drodze uchwa0y w0a ciwej rady. W czasie wykraczaj$cym poza czas
ustalony w uchwale zaj)cia s$ p0atne. Znowelizowany art. 14 ust. 5 ww. ustawy (ustaw$ z dnia
5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty - Dz. U z 2010 r. Nr 148 poz. 991)
zobowi$za0 rad) gminy do ustalenia wysoko ci op0at za wiadczenia udzielane przez publiczne
przedszkola w czasie przekraczaj$cym wymiar zaj)6 bezp0atnych. Zapisy uchwa0y okre laj$ czas
realizacji, zakres i rodzaj wiadcze2, za które rodzice wnosz$ op0aty. Regulacja niniejszej
uchwa0y przewiduje zawieranie umów cywilnoprawnych mi)dzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem, w których okre lone zostan$ szczegó0owe relacje i obowi$zki stron.
Po przeprowadzonej analizie ekonomicznej ustalono, 8e odp0atno 6 za przedszkole wynosi 0,1 %
minimalnego wynagrodzenia za prac), ustalonego na podstawie odr)bnych przepisów i jest
uzale8niona od liczby godzin korzystania ze

wiadcze2 placówki, zadeklarowanej przez

rodziców. Za czas nieobecno ci dziecka op0ata b)dzie proporcjonalnie zmniejszona.
Podj)cie stosownej uchwa0y jest zasadne.

