
Uchwała Nr XII/69/2011

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie: zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych 
przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 
podstawowe na terenie gminy Masłów   

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2.  Usługi  świadczone  przez  oddziały  przedszkolne  prowadzone  przez  gminę 
Masłów  w  zakresie  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego,  o 
której mowa w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i  Sportu  z  dnia  6  lutego  2002  roku  w  sprawie  podstawy  programowej 
wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z 2003r Nr 51 poz. 458 ze zmianami) są realizowane:
1) bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2) odpłatnie ponad podstawę programową w wymiarze do 3 godzin dziennie.

§ 2

Czas  zajęć  wychowawczo  –  dydaktycznych  przeznaczonych  na  realizację 
podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie i jest określany w arkuszach 
organizacyjnych  oddziałów przedszkolnych.  Godziny,  w których  realizowana 
jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, ustala dyrektor szkoły.

§ 3

1.  Ustala  się  odpłatność  rodziców (opiekunów prawnych) za  świadczenia  w 
zakresie  przekraczającym  realizację  podstawy  programowej  wychowania 
przedszkolnego,  obejmującą  koszty  następujących  zajęć  opiekuńczo-
wychowawczych oraz dydaktycznych:



1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny 
dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
6) zajęcia utrwalające nawyki higieniczno-zdrowotne i zasady bezpieczeństwa.

§ 4

Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz opłatę, o której mowa w § 5 , określa umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).

§ 5

1.  Koszt  jednostkowy  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  zegarową  korzystania 
dziecka  ze  świadczeń,  przekraczających 5 godzin,  o  których mowa w ust.  1 
ustala się w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złotych 20/100 ).
2.  W przypadku  gdy  do  przedszkola  uczęszcza  więcej  niż  jedno  dziecko  z 
rodziny,  opłata  miesięczna  za  drugie  i  kolejne  dziecko  wynosi  50%  opłaty 
określonej w ust. 1.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu ponad 50% dni opłata o 
której mowa w ust.  1 i  2 podlega zwrotowi w wysokości  proporcjonalnej  za 
każdy dzień nieobecności.
4. Należność jest regulowana w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata 
dotyczy.

§ 6

Odpłatność  za  wyżywienie  dzieci  jest  niezależna  od  opłaty,  za  świadczenia 
dodatkowe, określonej w § 5.

§ 7

Dopuszcza  się  organizację  zajęć  dodatkowych odpłatnych i  nieodpłatnych w 
oddziałach  przedszkolnych.  Zajęcia  odpłatne  organizowane  są  na  wniosek 
rodziców, pod warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęć przez rodziców.



§ 8

Postanowienia  §  5  uchwały  nie  dotyczą  dzieci  z  orzeczeniem  o  potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka,  na  które  przekazywana  jest  część  oświatowa  subwencji  ogólnej 
korzystających  z  usług  świadczonych  przez  przedszkole  prowadzone  przez 
gminę Masłów.

§ 9

Dzieci  zamieszkałe  na  terenie  innych  gmin  mogą  uczęszczać  do  oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych przez gminę w miarę wolnych miejsc.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 11

Traci  moc  uchwała  Nr  XL VIII/373/2010  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  24 
czerwca 2010 roku w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń 
udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe 
na terenie gminy Masłów.  

§ 12

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros


