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UCHWAŁA NR 54/XI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę 
Szczuczyn. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 3 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Szczuczyn w zakresie 
podstawy programowej przez którą należy rozumieć obowiązkowy na tym etapie kształcenia, zestaw 
celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, 
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 2. Świadczenia publicznego przedszkola Gminy Szczuczyn w czasie przekraczającym wymiar zajęć 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, są odpłatne i obejmują 
w szczególności: 

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci; 

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, 
psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej; 

3) gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki; 

4) zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie; 

5) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych; 

6) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy 
konstrukcyjne, tematyczne i badawcze; 

7) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 

§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez każde dziecko 
ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 1,70 zł. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 stanowić będzie iloczyn stawki 
godzinowej określonej w ust. 1 oraz zrealizowanej w danym miesiącu liczby godzin pobytu danego 
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 

3. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz zasady pobierania opłat 
za świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami 
(prawnymi opiekunami) dziecka. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych 
organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald


