
 

 

UCHWAŁA NR LI/299/18 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn 

realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania 

wychowania przedszkolnego, zwane dalej „przedszkolami”, w zakresie realizacji programu wychowania 

przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, są odpłatne. 

3. Świadczenia przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, są 

odpłatne. Opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze udzielane przez przedszkola w czasie 

przekraczającym 5 godzin przeznaczonym na realizację programu wychowania przedszkolnego obejmuje 

koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu 

bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem: 

a) przygotowywania miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, wypoczynku, snu i spożycia 

posiłku; 

b) nadzoru nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania 

przez dziecko posiłków; 

c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym 

powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw; 

2) korekcyjno-kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej; 

3) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 

artystycznych i okolicznościowych; 

4) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową; 

5) gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniających i korygujących 

wady wymowy dziecka, rozwijających zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz 

umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny; 
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6) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie 

rodziców  (opiekunów prawnych). 

4. Za każdą rozpoczęta godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 i 3, 

udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości: 

1) grupa I - 1,00 zł (słownie: jeden złoty i 00/100). Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z ust. art. 52 ust. 4 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

2) grupa II - 0,50 groszy (słownie: pięćdziesiąt groszy) za dziecko z rodziny korzystającej ze świadczeń 

z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm) tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego. Podstawą 

zastosowania tej ulgi jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń, wydana przez właściwy 

organ wymieniony w art. 110 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej.” 

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 

dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu 

z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 106 ustawy Prawo oświatowe. 

§ 3. Rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą opłaty za udział wychowanków w zajęciach, o których mowa 

w § 1 ust. 3, a także za korzystanie z posiłków przez wychowanków oddziałów przedszkolnych w danym 

miesiącu nie później, niż do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/59/11Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za 

świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego (Dziennik Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. Nr 90, 

poz. 1575 z poźn.zm). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Dariusz Marek Duczek 
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