UCHWAŁA NR NR V/30/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
przekraczające zakres podstawy programowej.
Na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr
167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008
r. Nr 70, poz. 416,Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz.
857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkole Publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Odpłatne są świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, obejmujące koszty następujących zajęć opiekuńczo wychowawczych
i dydaktycznych:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich
potrzeby aktywności i zainteresowania;
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej,
emocjonalnej i społecznej;
3) zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki;
4) zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki;
5) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy
konstrukcyjne, tematyczne i badawcze;
6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
7) opieka nad dziećmi z elementami integracji, bajkoterapii, muzykoterapii;
8) czynności porządkowe i opiekuńcze związane z higieną osobistą, samoobsługą i spożywaniem posiłków;
9) przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach, uroczystościach, imprezach, itp.;
10) realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych.
§ 3. 1. Za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej, ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za 1 godzinę korzystania
dziecka ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 2.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 stanowi iloczyn liczby dni pracy
przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad
podstawę programową.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole
na zlecenie rodziców (opiekunów).
§ 5. 1. Opłata o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
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§ 6. Zakres świadczeń oraz odpłatności będzie regulowała umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy
dyrektorem a rodzicami (opiekunami) dziecka, która w szczególności określi:
1) okres, na który jest zawierana;
2) dzienny wymiar pobytu dziecka w przedszkolu i odpisów z tytułu nieobecności na zajęciach;
3) zakres korzystania z posiłków i opłat za wyżywienie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/141/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Uzasadnienie
Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991), która doprecyzowała przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w
szczególności odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie
z wyżywienia w tych przedszkolach. Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zadaniem własnym
gminy jest zapewnienie warunków do odbycia przez dzieci 5 i 6 letnie obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego. Znowelizowany art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące przedszkola
do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym
wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę
programową wychowania przedszkolnego. W uchwale wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo-wychowawcze
udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w sprawie opłat za
usługi świadczone przez przedszkole publiczne nie określała jakie usługi w czasie przekraczającym poza
5 godzinnym bezpłatne nauczaniem, wychowaniem i opieka są odpłatne i ustalana była stała miesięczna opłata.
W przedstawionej uchwale wyszczególniono świadczenia realizowane przez przedszkole w czasie przekraczającym
5 godzin dziennie, które są odpłatne, wprowadzono zmianę sposobu ustalania należności ze stałej miesięcznej na
godzinową (2 zł / godz.) oraz zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(opiekunem prawnym). Opłata godzinowa nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych
prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. Wysokość opłat za korzystanie
z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym,
z zastosowaniem obowiązujących przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
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