
     UCHWAŁA NR XII/39/11 

     RADY GMINY ŁUBNICE 

     z dnia 29 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 

prowadzone przez Gminę Łubnice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Łubnice w zakresie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, 

realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, zgodnie z 

ramowym rozkładem dnia określonym przez dyrektora przedszkola.  

2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane przez 

przedszkola poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. 

 

§ 2. 1. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu obejmuje opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w 

przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie, 

2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1, przekraczającymi podstawę programową wychowania 

przedszkolnego są: 

1) zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie, 

4) zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 

5) zajęcia w sali i w terenie wspomagające rozwój fizyczny dzieci i zainteresowania sportowe 

6) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz autorskich programów 

własnych przedszkoli, 

7) usługa wychowawczo – opiekuńcza polegająca na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru i opieki nad 

dzieckiem w trakcie jego samodzielnych indywidualnych zabaw i czynności w budynku przedszkola i na 

wolnym powietrzu. 

 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, za pierwszą godzinę ponad wymiar określony w § 1 ust. 2 (szóstą 

godzinę zajęć), w wysokości 70 zł. Zajęcia świadczone przez przedszkola w pozostałych godzinach są wolne 

od opłat.    

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą opłatę, o której mowa w ust. 1 niezależnie od liczby dni, jaką 

dziecko przebywało w przedszkolu w danym miesiącu. 

3. Opłata jest wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc. 

 

§ 4. W przypadku przyjęcia dziecka w czasie roku szkolnego, wpłata winna być uiszczana w kwocie 

proporcjonalnej do liczby dni uczęszczania dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od zapisania dziecka. 

 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na 

życzenie rodziców (opiekunów prawnych) oraz kosztów wyżywienia. 

 

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 


