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UCHWAŁA Nr VII/13/11 

Rady Miejskiej w Gi życku 

z dnia 17 lutego 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne  

prowadzone przez Gmin ę Miejsk ą Giżycko 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Giżycko 
w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, określonej w  odrębnych przepisach, 
w wymiarze 5 godzin dziennie są bezpłatne. 

 
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych, 

wykraczające poza realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego są odpłatne. 

 
2. Opłata za świadczenia opiekuńcze, wychowawcze 

i edukacyjne realizowane przez przedszkola w czasie 
wykraczającym poza 5 godzin dziennie obejmuje: 
 
  1) opiekę zapewniającą bezpieczeństwo dziecku podczas 

zajęć w tym nadzór nauczyciela i pracownika obsługi; 
 
  2) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku 

i snu dziecka; 
 
  3) prowadzenie zajęć: 

a) przygotowujących dzieci do udziału w konkursach, 
imprezach artystycznych i okolicznościowych; 

b) związanych z realizacją autorskich programów 
poszerzających podstawę programową; 

c) związanych z realizacją projektów i udziałem 
przedszkoli w akcjach; 

d) nauki języków obcych; 
e) rytmiki; 
f) nauki korzystania z komputera; 
g) wspomagających rozwój dzieci: 

- logopedycznych; 
- korekcyjno-kompensacyjnych; 
- gimnastyki korekcyjnej; 
- terapii pedagogicznej; 
- kinezjologii edukacyjnej; 

h) kół zainteresowań. 
 

§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, w karcie 
zgłoszenia do przedszkola, deklarują na cały rok szkolny 

dzienną liczbę godzin korzystania przez dziecko ze 
świadczeń przedszkola, które wykraczają poza realizację 
podstawy programowej. 

 
2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad zakres i wymiar określony w  § 1, 
w trakcie której realizuje się świadczenia, o których mowa 
w § 2 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 0,08 % 
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę 
ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
3. Dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę obecność 

dziecka na zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 2 wylicza 
oraz podaje rodzicom (prawnym opiekunom) informację 
o łącznej miesięcznej opłacie za korzystanie ze świadczeń 
przedszkola wykraczających poza realizację podstawy 
programowej. Opłatę miesięczną zaokrągla się do pełnych 
złotych. 
 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3 wnosi się z góry do 
10 dnia każdego miesiąca. 
 

5. Szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności za 
te świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicem (prawnym 
opiekunem). 

 
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 3 nie obejmuje 

kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych 
prowadzonych na życzenie rodziców przez podmioty inne 
niż przedszkole. 

 
2. Wysokość opłat za korzystanie z  wyżywienia 

określają odrębne przepisy. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Giżycka. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z  mocą obowiązującą od 
1 września 2011 r. 
 

Przewodnicząca Rady  
Małgorzata Czopińska 

 
 
 

 


