
Uchwała Nr XI/ó4i11
j CX ttt i e ; * kcr Rady Miejskiej w Koniecpolu
,y ffGnlcl,i,olu z dnia26 września 2011 roku.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach

na terenie gminy Koniecpol

Na podstawie ań. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust, 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (Dz, U. z2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200l r. Nr 142 poz. 159l zezm.)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala co następuje:

§1

1. Przedszkola w Końecpolu zapewniają bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w
czasie 5 godzin dziennie:

\.'' Przedszkole Nr 1wKoniecpoluul ,Pułaskiego l1l19 - odgodz8:30 do godz 13:30

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu ul. Zamkowa 8 - od godz 8:00 do godz 13:00

§2

1, Opłata za zajęcia świadczone w czasie przelłaczalącym wymiar wskazany w §1 wynosi

1,80 zł za kńdąrozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rcdziny,

wówczas, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), opłata ulega obniżeniu o 50Yo za

drugie i kżde następne dziecko.

3, Zwolnieniem z odpłatności za korzystanie z przedszkola obejmuje się dzieci :

- korzystające z placówki, dla których Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty

wyżywienia

- matek i ojców (opiekunów prawnych) samotnie wychowujących dzieci

§3
Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za śwadczenia, termin

obowiązywania rrmowy orźż waruŃi jej qpowiadania, określa umowa cywilnoprawna

zawierana pomiędzy dyrektorem , a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§4
Traci moc Uchwała Nr YI/3911I Rady Miej skiej w Koniecpolu z dnia ż7 kwietnia 201 1 roku

w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole,



§5

Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§6

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

Województwa Śląpkiego, z mocą obowiąującą od 01 pńdziemika 2011 r.



UZASADNIENIE

do uchwaĘ w sprawie: ustalenia opłąt za świadczenią w publicznych przedszkolach na
te r e nie gminy Konie cp o l

1, Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 5 sierpnia 2010 w zakresie olganizacji

przedszkoli i ustalenia odpłatności za ich śńńczenia , zobowiąuje organy

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego do zmian uregulowań dotychczas

obowią2uj ących ,

2. Uchwała określa wysokość opłat za śńadczenia udzielane przez ptzedszkola

publiczne w czasie ptzekraczającym realizację podstawy programowej wychowania

przedszkolnego czyli powyżej 5 godzin dziennie ,

Świadczenia , za które będzie pobierana opłata :

a) działania opiekńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające

mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęó w przedszkolu i poza przedszkolem:

- plzygotow},\łanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka;

- nadzót nattczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem;

- nadzór nalczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw

na wolnl,rn powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;

b) korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

c) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych koŃursach,

imprezach artystycznych i okolicznościowych;

d) umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę

programową

e) gry i zabawy: wspomagające rozwój ftzyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i

korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go

światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;

3. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów, stanowi to duże obciążenie

finansowe dla Gminy . Kosż utrzymania Przedszkola w 2010 roku przedstawiał się

następująco:



koszt mles,ęcznle
liczba dzieci

( średnio w m-cu' liczba dni

dzienny koszt
utrzymania
dziecka

koszt
1 dodz

1 121 083.84 93 423.65 120 21.oo 37.1o 4.1o

Na koszty te składają się środki na wynaglodzenia i wydatki na pochodne zńązane z

wynagrodzeniami w kwocie,. 944.371,89... ń oraz pozostałe koszty: zakup wyposa]źenia i
doposźenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne, opłaty za media ftlrąd, gaz, energia cieplna i
elektrycma), naprawy i drobne remonty budynków, ptzeglądy, konserwacje, pozostałe

usługi (komunalne, opłata za inteme! telefony, róźne składki i ofiaty), zakup papieru i

akcesoriów do drukarek i kserokopiarek,

4. Po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów realizowanych godzin:

rodzai koszt dziennv koszt 1 dodzinv

9 oodzin
37,10 4,1o

5 godz w ramach
podstawy
Drodramowei

20,50 2,30

4 godz w czasie
przekraczającym
realizację podstawy
Drodramówei

16,60 1,80

Przyjęto, iż opłata za 1 godzinę realizacji zajęcia świadczona ptzez przeds7kole ponad

czas realizacli podstawy programowej powinna stanowió kwotę 1,80.

Świadczenia opiekuńczo bytowe, nie są zadaniem własnym gminy, gdyż są to
świadczenia wykraczające ponad podstawę plogramową wychowania przedszkolnego,

które odbylvają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy, Przedszkola w

ten sposób zapewniają rodzicom bezpieczny pobyt ich dziecka w placówce po

zakończonych zajęciach obligatoryjnych. Znaczna część rodziców, z ńżnych powodów

nie jest w stanie zapewnić innej formy bytowej dla swoich dzieci w czasie swojej

nieobecności. Przedszkola tę możliwośó im zapewniają w formie odpłatnej usługi

opiekńczo bflowej.

Realizacja wyżej wymienionych usług przebiega zgodnie ze statutem przedszkola oraz



zawartą rrmową między dyrektorem przedszkolą a rorlzicarni dziecka-

NaIeĘ tŃże zaznaczyć, że wprowadzsńe odpłatności za świadczenie opiekńczo blowe
polegające na nadzorze nad dzieckiem pod nieobecność rodziców, pozwoli na pełne

wykorzystanie przedszkolnych także

w godzinach poza azasetn ptzozlaczonyrn, na rcalizację podstawy programowej

w przeciwnym razie fulkcjonowanie przedszkoli sprowadzi się jedynie do realizacji 5

godzinnego programu wychowania przedszkolnego.


