
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/129/16 

RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku  

do lat 5 w przedszkolach publicznych  prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 

r. poz. 446 późn. zm.) oraz art. 14  ust. 5 pkt 1 lit. a, ust. 5a ustawy z dnia 07 września 1999 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dziadowa Kłoda zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia się w godzinach od 8
00 

do 13
00

. 

3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmuje realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach. 

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 

z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę przedszkolu 

publicznym ustala się w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami 

ustawy o systemie oświaty. 

§ 3. 1. Świadczenia nauczania, wychowania i opieki udzielane przez przedszkole, wykraczające poza 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 1-3 obejmują w szczególności: 

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

2) zabawy aktywizujące, badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, 

3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

4) zabawy rozwijające prawidłową wymowę dziecka, 

5) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci, 

6) wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci, 

7) przygotowanie dziecka do udziału w imprezach artystycznych i organizowanych uroczystościach. 
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2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki udzielane przez 

przedszkole, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 ust. 

2, stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty o której mowa w § 2 ust. 2 oraz 

dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1-3. 

§ 4. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych można obniżyć wysokość opłaty, o której mowa  

w § 2 ust. 2 o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta więcej niż dwoje dzieci z rodziny. 

§ 5. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu. 

§ 6. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, o których mowa w § 2 oraz zakres realizowanych przez 

przedszkola świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola,  

a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIV/196/2014 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25 sierpnia 2014 r.,  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 

Gminę Dziadowa Kłoda. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

G. Otwinowski 
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