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RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wysoka.

Na podstawie art. 18 ust.1 i art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 14 ust.5 pkt 1ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, Nr
181, poz. 1292, z 2008 Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr.235, poz.1618, z
2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.,
Nr 44, poz. 250,Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 ) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala,
co
następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wysoka w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach, są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej
przedszkolnego realizowane jest w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

wychowania

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za świadczenia: nauczania,
wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie obejmujące:
1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych,
d) wspierania zainteresowań indywidualnych,
2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;

3) gry i zabawy edukacyjne, interaktywne oraz badawcze rozwijające zainteresowania
otaczającym światem;
4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci
oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania;
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
6) zajęcia edukacyjne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny.
2. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o
których mowa w ust.1 ustala się na poziomie 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
3.Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji ustalona jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
5. Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, przedszkole dokonuje zwrotu uiszczonej
opłaty za świadczenia odpłatne, z których dziecko nie korzystało lub na wniosek rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka zalicza ją na poczet następnego miesiąca.
§ 3. Zakres świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 realizowanych przez przedszkola oraz sposób i
termin pobierania opłat, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/249/06 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2006 roku
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie miasta i gminy Wysoka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

