Uchwały Nr 124 /12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,
punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie
przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania
przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
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 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 i ust. 7 w zw. z art. 5c pkt 1, art.6 ust.1
i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
ze zm.) – Rada Gminy Celestynów uchwala , co następuje:
§1
1. Świadczenia udzielane przez przedszkola, punkty przedszkole i oddziały przedszkole w szkołach
prowadzonych przez Gminę Celestynów: nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są bezpłatnie,
w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 – 13.00.
2. Świadczenia udzielane przez przedszkola, punkty przedszkole, oddziały przedszkole w szkołach
w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczowychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:
1) realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
b) adaptację dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) fachową opiekę pedagogiczną w tym organizowanie zajęć i zabaw dydaktycznych
wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
d) zabawy integracyjne oraz animacyjne wspomagające rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka.
2) prowadzenie zajęć i zabaw ruchowych - wspomagających rozwój fizyczny dziecka,
3) prowadzenie zajęć plastycznych i teatralnych mających na celu przygotowanie dzieci
do imprez okolicznościowych.
§2
1. Ustala się odpłatność za każda rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2
w wysokości 2,5 zł.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym
w szkole ponad czas realizacji podstawy programowej deklarowanej przez rodziców (prawnych
opiekunów), stawki godzinowej określonej w w/w uchwale oraz liczby dni pobytu dziecka w
przedszkolu.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola punktu przedszkolnego
lub oddziału przedszkolnego w szkole deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku
szkolnym ze świadczeń, o których mowa w § 1 ust.2.
4. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 1 ust.2 określa umowa
cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły a rodzicami dziecka
(prawnymi opiekunami) przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka
do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole.

§3
Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych realizowanych przez inne podmioty niż przedszkole lub szkoła.
§4
Traci moc uchwała Nr 51/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony
na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową
wychowania przedszkolnego.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Mirosław Szyda

Uzasadnienie
Uchwały Nr 124 /12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku

Zgodnie z art. 14 ust. 5 i ust. 7 w zw. z art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2010 r. Nr 148 poz. 991) - 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 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm ), przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
Zgodnie z tą zasadą opłaty można pobierać za konkretne świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego, a wysokość opłat winna odpowiadać zakresowi świadczeń,
z których dziecko korzysta.
Pod koniec roku 2011 ustawodawca doprecyzował w ustawie o systemie oświaty oddział przedszkolny
w szkole, zapisem art. 6 ust 4, który jasno precyzuje, że do oddziału przedszkolnego w szkołach
podstawowych stosuje się przepisy te same co do przedszkoli publicznych. Tym samym organ
prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.

