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Projekt

z dnia  17 stycznia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, 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, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 
poz.1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. 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 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, 
z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 124, Nr 219 poz. 1705, z 2010r. Nr 44 poz. 
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz. 991) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę 
Tarnów Opolski, w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie 
w godzinach od 8:00 do 13:00 w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar 
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne. 

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
obejmuje w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania; 

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci; 

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci; 

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój ruchowy dzieci; 

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci; 

6) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci; 

7) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci; 

8) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową. 

3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się opłatę w wysokości 0,11 % w zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek groszy obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia. 

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za realizację świadczeń, o których mowa w § 2 stanowi iloczyn stawki 
godzinowej i zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym opłata, o której mowa w ust. 
1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było 
nieobecne za każdy dzień nieobecności w miesiącu poprzednim. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na 
podstawie dziennika zajęć. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się do dnia 20 każdego miesiąca. 
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4. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie 
rodziców przez inne niż przedszkole lub oddział przedszkolny podmioty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/118/04 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 września 2004r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym uchwała weszła w życie. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 
z późn. zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala Rada Gminy 
z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 maja 2001r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 
z późn. zm.), przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Świadczenia oświatowo-wychowawcze 
zgodnie z art. 14 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, należą do zadań własnych gminy. Gmina odpowiada za 
działalność gminnych przedszkoli, w szczególności za obowiązek ich utrzymania a także odpowiada za właściwą 
ich organizację zgodną z oczekiwaniami rodziców. Chcąc temu sprostać gmina świadczy w przedszkolach, obok 
usług oświatowo wychowawczych także usługi opiekuńczo bytowe, które są odpłatne. Świadczeń tego rodzaju 
oczekuje od Gminy zdecydowana większość rodziców. Przedszkola w ten sposób zapewniają rodzicom bezpieczny 
pobyt ich dziecka w placówce po zakończonych zajęciach obligatoryjnych. Znaczna część rodziców, z różnych 
powodów nie jest wstanie zapewnić innej formy bytowej dla swoich dzieci w czasie swojej nieobecności. 
Przedszkola tę możliwość im zapewniają w formie odpłatnej usługi opiekuńczo bytowej. 5 godzinny program 
wychowania przedszkolnego realizowany jest ze względu na jego obligatoryjność w godzinach od 800 do 1300 tj. 
w czasie obecności wszystkich dzieci w przedszkolu. Gmina tym sposobem, chce objąć minimum programowym 
możliwie wszystkie dzieci, ponieważ niektóre z nich korzystają z przedszkola jedynie w ograniczonym zakresie 


