
UCHWAŁA NR XLIII/414/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zasad ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania 

przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), oraz art. 52 ust. 1 i ust. 2  
ustawy z dnia 27 października 2017 r. ofinansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2203) Rada 
Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów ustala się w wymiarze 
pięciu godzin dziennie.

2.  Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka są realizowane w przedszkolach i innych formach 
wychowania przedszkolnego w godzinach od 800 do 1300 , od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1.  Poza czasem określonym w § 1 za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 
6, rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uiszczają opłaty.

§ 3. 1.  Ustala się opłatę w wysokości 1 złotych za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania 
przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1.

2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego 
kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu.

3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych 
dziecku w danym miesiącu przez przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym czas określony w § 1.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1.  Zwalnia się z opłaty określonej w § 1 ust. 1:

a) dzieci z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów, objętych programem „Jędrzejów 
PRO”,

b) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. Miesięczną opłatę za świadczenia przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
obniża się dla rodzica (opiekuna prawnego) o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 5. Wychowanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. 
w sprawie zasad ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka i opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy wychowania przedszkolnego dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr 
inż. Kazimierz Michalski
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Z tym dniem utracił
moc przepis art. 14 ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego Rada Miejska podjęła uchwałę w
sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Jędrzejów.
Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
który wchodzi z dniam 1 stycznia 2018 r. zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały dotyczącej
pobierania odpłatności za wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym 5 – godzinny bezpłatny
wymiar godzin.
Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobiera się w
przypadku dzieci, które objęte są wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
klendarzowym w którym kończą 6 lat.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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