
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/39/17 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jodłowa oraz wysokości opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jodłowa oraz określenia  

warunków zwalniania rodziców z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

wykraczającego poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 5 pkt. 1 i 2, ust.5a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 pkt 2 

i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa zapewniają 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od 

poniedziałku do piątku. 

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla 

każdego oddziału ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora szkoły. 

§ 2. Korzystanie przez dziecko w wieku do 5 lat z wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę, o którym mowa w § 1, jest odpłatne.  

§ 3. 1. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka ponoszą opłatę, o której mowa w § 2, w wysokości 1 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby 

godzin pobytu dziecka ponad wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie. 

3. Opłatę o której mowa w ust. 2 wnosi się miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca, następującego po 

miesiącu, którego opłata dotyczy. 

§ 4. Określa się zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) 

z wnoszenia opłat za wychowanie przedszkolne wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki:  

1) częściowe zwolnienie z opłaty przysługuje w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez 

dwoje dzieci z tej samej rodziny – opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko; 
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2) całkowite zwolnienie z opłaty przysługuje na trzecie i kolejne dziecko z danej rodziny korzystające 

równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym samym oddziale przedszkolnym; 

3) nie pobiera się opłaty w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

opinię o wczesnym wspomaganiu oraz gdy koszty wyżywienia dziecka pokrywane są przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

§ 5. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty następuje na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) 

dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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