Projekt
z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Mszczonów.
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.) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 ze zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Mszczonów,
2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualne obowiązujące minimalne wynagrodzenie
za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Mszczonów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Podstawa programowa, zgodnie ze statutem przedszkola, realizowana jest w czasie od godz.8.00 do godz.
13.00.
3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole
w czasie poza godzinami wymienionymi w § 2 ust. 2 przeznaczonymi na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2. Odpłatne świadczenia, obejmują zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pobytu
dzieci w przedszkolu.
3. Na usługi określone w § 3 ust. 2 składają się następujące świadczenia:
1) dodatkowe zajęcia wspomagające adaptację dzieci w środowisku przedszkolnym,
2) dodatkowe zajęcia rozwijające indywidualne uzdolnienia (plastyczne, teatralne, muzyczne i inne) oraz
zainteresowania dzieci,
3) dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój społeczny, emocjonalny i ruchowy dziecka,
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4) dodatkowe zajęcia edukacyjne kształtujące postawy ekologiczne i nawyki dbania o własne zdrowie,
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5) dodatkowe wycieczki, gry i zabawy ruchowe zaspakające potrzebę aktywności ruchowej i wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,

3) dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój społeczny, emocjonalny i ruchowy dziecka,
4) dodatkowe zajęcia edukacyjne kształtujące postawy ekologiczne i nawyki dbania o własne zdrowie,
5) dodatkowe wycieczki, gry i zabawy ruchowe zaspakające potrzebę aktywności ruchowej i wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
6) dodatkowe zajęcia organizowane w związku z realizacją programów autorskich, konkursów oraz projektów
edukacyjnych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
7) zajęcia opiekuńcze polegające na zapewnieniu fachowej opieki pedagogicznej podczas:
a) dodatkowych zajęć oraz imprez okolicznościowych i uroczystości organizowanych na prośbę rodziców;
b) samodzielnych, indywidualnych zabaw dziecka w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw;
c) wypoczynku i leżakowania;
d) czynności samoobsługowych;
e) spożywania posiłków.
§ 4. 1. Ustala się stawkę godzinową w wysokości 0,2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za korzystanie
przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 3.
2. W przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci ( rodzeństwo ) ustala się opłatę od
jednego dziecka za jedną godzinę świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonych w § 3 w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
3. Wysokość opłat, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 została ustalona w oparciu o koszty związane ze świadczonymi
usługami, a następnie odniesiona do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Przy ustaleniu odpłatności za jedną godzinę stosuje się zaokrąglenie do dziesiątek groszy zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.
5. Miesięczna opłata za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 3 ustalana jest na podstawie stawki
odpłatności określonej w § 4 oraz liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej, wskazanej w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
6. Zmianę wysokości opłaty wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, dyrektor przedszkola
podaje do wiadomości rodzicom dziecka w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.
§ 5. 1. Rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym
roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w § 3.
2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu,szczegółowe zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń
udzielanych przez przedszkole oraz sposób i termin wnoszenia opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.
3. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka ustalanych przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów innych zajęć dodatkowych organizowanych na prośbę
rodziców na zasadach odrębnej umowy zawieranej przez rodziców z podmiotem zewnętrznym a prowadzonych
w budynku przedszkola.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/180/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie
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ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr
217, poz. 5818 ze zm.).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/180/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie
ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr
217, poz. 5818 ze zm.).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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