
 

 

UCHWAŁA NR XXX/259/2017 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt.1 i ust. 5a w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)  przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej 

prowadzone przez Gminę Wronki 

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

§ 2.  Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Wronki 

w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 

z 2016 poz. 895) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu 

od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły 

w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych. 

§ 3. Świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole wykraczające poza podstawę 

programową wychowania przedszkolnego są odpłatne dla uczniów w wieku do lat 5. 

§ 4. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez 

przedszkola i oddziały przedszkolne poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę, o którym mowa w § 2, obejmujące w szczególności: 

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne 

funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem: 

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka, 

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem, 

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali i na 

powietrzu; 

2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy; 
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3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 

artystycznych i okolicznościowych; 

4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę 

programową wychowania przedszkolnego; 

5) gry i zabawy: 

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, 

b) wspomagające i korygujące wady wymowy dziecka, 

c) tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny, 

d) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem. 

2.  Ustala się opłatę za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 ze świadczeń, o których mowa 

w ust. 1, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową realizowanych z dzieckiem zajęć. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, będzie waloryzowana na zasadach określonych art. 14 ust. 5b – 5d 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

4. Wysokość kwoty opłaty po waloryzacji ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania zgodnie z art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty będzie podawana 

do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wronki, a także na tablicach 

ogłoszeń w przedszkolach. 

§ 5. 1.  Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 4 ustala się mnożąc kwotę wymienioną  

w § 4 ust. 2 przez zadeklarowaną w oświadczeniu rodziców liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, 

w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Opłata pobrana z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi i będzie 

rozliczana podczas pobierania płatności za następny miesiąc. 

3. Opłatę wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca 

§ 6.  W przypadku odpłatnego korzystania przez więcej niż dwoje dzieci z tej samej rodziny z przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Wronki, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze 

świadczeń, o której mowa w § 4 ust. 2, z 50% zniżką na trzecie i każde kolejne dziecko. 

§ 7.  Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 2, nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć 

dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLII/338/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki oraz dyrektorom przedszkoli 

i szkół z oddziałami przedszkolnymi, każdemu w zakresie jego właściwości. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski 
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