
UCHWAŁA Nr 38/XXVII/09 

RADY GMINY WISKITKI 

z dnia 30 września 2009 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym  

w Szkole Podstawowej we Franciszkowie prowadzonej przez Gminę Wiskitki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się miesięczną opłatę za świadczenia określone w § 3 ust. 1 udzielane w oddziale przed-

szkolnym w Szkole Podstawowej we Franciszkowie prowadzonej przez Gminę Wiskitki w zakresie wykracza-

jącym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji 

Narodowej w wysokości: 

a) 10% kwoty bazowej za jedno bądź pierwsze dziecko, 

b) 5% kwoty bazowej za drugie i każde kolejne dziecko, uczęszczające w tym samym czasie do oddziału 

przedszkolnego. 

Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadą matematyczną. 

2. Za kwotę bazową przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku, 

ustalane zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 

Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 89 z późn. zm.). 

§ 2.1. Opłatę wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą opłaty: 

w szkole podstawowej, w miejscu organizacji oddziału lub na rachunek bankowy z dopiskiem „opłata za 

pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym za miesiąc …………………… ”. 

3. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uiszczenia opłaty na miejscu w szkole lub datę wpływu środków 

na rachunek bankowy. 

4. Nieuregulowanie opłaty w terminie określonym w ust. 1 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 

§ 3.1. Opłata, o której mowa w § 1 przeznacza się na działalność edukacyjną i opiekuńczo - wychowaw-

czą w stopniu przewyższającym podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Mini-

stra Edukacji Narodowej, tj. powyżej 5 godzin dziennie. 

2. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów dziennej stawki żywieniowej i innych dodatkowych 

zajęć edukacyjnych typu nauka języków obcych, zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

§ 4. Zakres świadczeń udzielanych oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana po-

między rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka a szkołą wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

Leszek Kopczewski 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 38/XXVII/09 

Rady Gminy Wiskitki 

z dnia 30 września 2009r. 

 

…………………………………… 
(pieczęć szkoły) 

 



UMOWA 

z dnia ………………………… 

 

zawarta pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka: 

ojcem/prawnym opiekunem…………………………………………………………………………………………………. 

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

matką/prawnym opiekunem…………………………………………………………………………………………………. 

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

a Szkołą Podstawową w …………………… reprezentowanym przez Panią/Pana ………………………………….. 

Dyrektora …………………………………………………………………………………………………………................... 

§ 1. 

Przedmiot niniejszej mowy określa zasady korzystania przez dziecko 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

ze świadczeń edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych udzielanych przez Szkołę Podstawową  

w ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od …………….…………………….. do ………………………………. 

§ 3. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązują się do: 

- ponoszenia opłaty stałej ustalonej Uchwałą Rady Gminy Wiskitki w wysokości ………………………….. 

- ponoszenia dziennej stawki żywieniowej w wysokości …………………………………………………………. 

- wnoszenia opłaty do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc w każdy …………………………………… 

w godz. ………………………..………………………w oddziale przedszkolnym lub na rachunek bankowy 

nr: ………………………………….………………… z dopiskiem „opłata za pobyt dziecka w oddziale 

przedszkolnym za miesiąc ……………………………”. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do informowania o nieobecności dziecka w oddziale 

przedszkolnym, w pierwszym dniu nieobecności. 

3. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia za każdy dzień nieobec-

ności pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów absencji dziecka. 

§ 4. 

W ramach wniesionej opłaty gwarantuje się codzienny pobyt dziecka w godzinach od ………. do ……… 

oraz dostęp do: 

a) zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zakresie przekraczającym podstawę programową 

wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie 

b) …………………………..…….……. posiłków, 

c) ………………………………………., 

d) ………………………………………., 

§ 5. 

1. Niniejsza umowa przed terminem wygaśnięcia może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 

miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia umowy może być skrócony do jedne-

go tygodnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 



3. W przypadku rozwiązania umowy przez rodziców /prawnych opiekunów w ciągu miesiąca opłata stała 

nie ulega zwrotowi. 

§ 6. 

1. Powstałe i nie uregulowane zaległości w opłatach będą podstawą do rozwiązania umowy z rodzica-

mi/prawnymi opiekunami dziecka przez dyrektora przedszkola. 

2. W przypadku nieuregulowania przez rodziców/prawnych opiekunów dwumiesięcznych zaległości z tytu-

łu opłat oraz braku pisemnej informacji o przyczynie zalegania w opłatach, o których mowa w §3 ust. 1 

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważno-

ści w formie aneksów podpisanych przez obie strony. 

2. W sprawach niniejszą umową nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o systemie oświaty i statutu przedszkola. 

§ 8. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie:       Dyrektor: 

………………………….............       ..……………………………… 

 

 

 


