UCHWAŁA NR XXII/146/2012
RADY GMINY OBROWO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo
Na podstawie art. 14 ust. 5, z art. 6 ust.1 pkt.2 oraz z art. 5c pkt.1ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.257 , Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781,z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr
94,poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,poz.1091,Nr 167,poz.1400 i Nr 249, poz.2104,z 2006 r.Nr 144,poz.1043,Nr
208,poz.1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr181, poz. 1292, z 2008 r.Nr 70,poz.416,Nr 145,poz.917,Nr 216,poz.1370 i Nr 235,poz.1618,
z 2009 r. Nr 6 poz.33,Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705, z 2010 r.Nr 44,poz.250,
Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857 I Nr 148, poz.991 oraz 2011 r.Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814,
Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obrowo zapewniają bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkola publiczne
w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:
a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne,
konstrukcyjne,
b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia
i odpowiedzialności;
2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia
gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną;
3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku,
wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne;
4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli
środowiska lokalnego;
5) opiekę i wychowanie.
§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania
przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 1.
2. Ustala się wysokość stawki godzinowej na kwotę 1,72 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późn.zm.) opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę ustala rada gminy
z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie
krótszym niż 5 godzin dziennie.
W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy
o systemie oświaty, Dz.U. z 2010 r Nr 148, poz. 991) konieczne jest podjęcie przez gminy nowych uchwał
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.
W uchwale określono czas w wymiarze 5 godzin dziennie, w którym świadczenia realizowane przez
przedszkola są bezpłatne 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Wymiar 5 godzin ustala się nie
w ciągłości, oddano ustalenie realizacji tych zadań do dyspozycji Dyrektora, z uwzględnieniem zajęć
dodatkowych takich jak: rytmika, język angielski, posiłki, religia).
Uchwała zakłada wprowadzenie opłaty za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola
w postaci opieki sprawowanej nad nim przez wykwalifikowanych nauczycieli w wysokości 1,72 zł za każdą
rozpoczęta godzinę tego świadczenia.
Za podstawę wyliczenia tej stawki przyjęto miesięczny koszt wynagrodzenia nauczycieli podzielony przez
liczbę godzin pracy przedszkola podzielony przez liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Obliczenie stawki za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu:
Roczne wynagrodzenie nauczycieli przedszkola(brutto) –446 429,25 zł
446 429,25 zł : 12 m-cy

=

37 202,44 ( miesięczny koszt wynagrodzeń),

37 202,44

: 22 dni w m-cu =

1691,02 zł(koszt jednego dnia pracy)

1691,02zł

: 9 godz. pracy

=

187,89 zł(koszt jednej godziny pracy)

187,89 zł

: 109 dzieci

=

1,72 zł (koszt jednej godziny pracy nauczyciela

w przeliczeniu na jedno dziecko.
Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkoli w Gminie Obrowo w czasie przekraczającym
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę odpowiednio wyniesie:
a) za 2 godziny świadczenia dziennie

– 75,68 zł ( 1,72zł x 2 godz. x 22 dni)

b) za 3 godziny świadczenia dziennie

– 113,52 z ł (1,72 z ł x 3 godziny x 22 dni)

c) za 4 godziny świadczenia dziennie – 151,36 zł (1,72 zł x 4 godz.x 22 dni)
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