UCHWAŁA NR XXXV/185/13
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wolanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2, i art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów, zwane dalej
„Przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie.
2. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, określa statut przedszkola.
§ 2. 1. W czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, Przedszkola udzielają odpłatnych
świadczeń w ramach zajęć dodatkowych, które obejmują:
1) realizowanie zajęć w ramach programów własnych organizowanych przez Przedszkola oraz innowacji
pedagogicznych poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne
uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
2) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu;
b) prowadzenia zajęć relaksyjno-wyciszających, uwzględniających metody obniżenia i redukowania lęków oraz
napięć u dzieci;
c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
d) organizowania gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i tematycznych wspomagających
rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka;
3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach
artystycznych i okolicznościowych;
4) realizowanie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami
dzieci.
2. Ustala się opłatę za jedną godzinę udzielonych świadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w wysokości 1 zł. i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki
godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas określony w §
1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w Przedszkolu.
§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin
obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy
dyrektorem, a rodzicami lub opiekunami prawnymi.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka i jest waloryzowana na
zasadach określonych w art. 14 ust. 5b – 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a jej wysokość po
waloryzacji podana będzie do publicznej wiadomości na stronie interenetowej Przedszkola, a także na tablicach
ogłoszeń w Przedszkolu.
§ 6. 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:
1) za trzecie i kolejne dziecko o 30% w przypadku, gdy z usług Przedszkoli korzysta więcej niż dwoje dzieci z tej
samej rodziny;
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2) o 50% w przypadku, gdy z usług Przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek
rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny (dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności) na podstawie przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.).
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:
1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym
wspomaganiu rozwoju;
2) za trzecie dziecko z rodziny korzystające z Przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny
i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany
jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Murawski
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