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UCHWAŁA NR XXXVII/265/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych
gminy Byczyna prowadzących wychowanie przedszkolne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu należy
przez to rozumieć przedszkole oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzone przez Gminę
Byczyna.
§ 2.1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Byczyna w zakresie
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach są realizowane
bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
obejmują opiekę i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne
funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu na terenie
przedszkolnego placu zabaw;
2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach
artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową
wychowania przedszkolnego;
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
§ 3.1. Za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 2 wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę zajęć dziecka w wieku do lat 5. Opłaty nie będą naliczane od dnia 1 września roku, w którym dziecko
kończy 6 lat i rozpoczyna się dla niego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenie stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 1 oraz sumy
dziennej liczby godzin przekraczający wymiar godzin, o których mowa w § 2 ust. 1 w danym miesiącu.
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§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, nie obejmuje kosztów korzystania z posiłków.
§ 5. Zasady korzystania z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Byczyna, w tym termin i zasady
wnoszenia opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu
określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym
dziecka.
§ 6. Traci moc uchwała nr XLII/349/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Byczyna prowadzących
wychowanie przedszkolne.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny i dyrektorom jednostek oświatowych Gminy
Byczyna realizujących zadania wychowania przedszkolnego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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