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UCHWAŁA NR 244/XL/14
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach
samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art.6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., a w szczególności ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.,
poz.827 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wychowanie przedszkolne w prowadzonych przez Gminę Szydłowiec publicznych przedszkolach,
realizowane jest bezpłatnie w czasie 5 godzin dziennie w godzinach od 800 do 1300
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w § 1, rodzice /prawni opiekunowie/ ponoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
zajęć.
2. Opłata, o której mowa w ust.1 nie jest pobierana w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.1 podlega waloryzacji przy zachowaniu zasad
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 3. W czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 przedszkola publiczne realizują
wychowanie przedszkolne wspierające prawidłowy rozwój dziecka poprzez:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne zaspokajające potrzebę aktywności dziecka i jego
zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny,
5) przygotowanie miejsca do zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
6) inne wynikające ze statutu przedszkola i zatwierdzone w arkuszu organizacji pracy.
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
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§ 5. Zasady uiszczania opłat za wychowanie przedszkolne ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie dzieci określa umowa cywilnoprawna
zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka /prawnymi opiekunami/.
§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku traci moc uchwała Nr 35/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
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