
UCHWAŁA NR XXI/177/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Nabyszycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2016, poz. 446) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
2015, poz. 2156 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Oddziałach przedszkolnych bez bliższego określenia, należy rozumieć przez to oddziały przedszkolne przy 
Szkole Podstawowej w Nabyszycach.

2) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających uprawnienia do opieki 
nad dzieckiem uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych.

§ 2. 1 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Odolanów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie, pięć 
dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku.

2. Zajęcia katechetyczne organizowane na wniosek rodziców są bezpłatne.

§ 3. Poza czasem wymienionym w §2 ust. 1, świadczenia realizowane są odpłatnie i obejmują:

1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w zakresie:

a) Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka.

b) Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie.

c) Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich 
potrzebę aktywności i zainteresowania.

d) Gry i zabawy ruchowe dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

e) Zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

f) Zajęcia relaksacyjno - wyciszające.

g) Zajęcia terapeutyczne oraz logopedyczne, realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

2. Zapewnienie opieki podczas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w czasie zajęć dodatkowych 
organizowanych na życzenie rodziców.

§ 4. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą pełną godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń 
o których mowa w §3 ust. 1, w wymiarze przekraczającym wymiar godzin określony w § 2 ust. 1.

2. Wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalona jest jako iloczyn stawki godzinowej, o 
której mowa w ust. 1 oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w oddziale 
przedszkolnym ponad wymiar godzin określony w § 2 ust. 1.

3. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym opłaty nie pobiera się. Rodzic informuje 
szkołę o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

§ 5. Opłata, o której mowa w §4 nie obejmuje kosztów żywienia dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

W uchwale wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo - wychowawcze udzielane przez oddziały
przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, prowadzonej przez Gminę i Miasto Odolanów,
w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie, w którym realizowany jest program wychowania
przedszkolnego.

Proponowane w uchwale kwoty odpłatności wynikają z zapisu Ustawy o Systemie Oświaty z 7 września
1991 r. ze zmianami.
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