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UCHWAŁA NR XLVIII/311/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) i art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ozimek,
zwanych dalej przedszkolami, w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa statut przedszkola.
§ 2.1. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym
wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (jeden złoty), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwalnia się z opłaty za:
1) zajęcia z religii organizowanej na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka – w przypadku złożenia
oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
2) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w przypadku złożenia opinii poradni psychologicznopedagogicznej wydanej na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
3) zajęcia z dzieckiem, które zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
korzysta z dowozu – w przypadku oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, o których mowa w § 1, oraz po ich
zakończeniu, w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu;
4) korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko niepełnosprawne – w przypadku złożenia orzeczenia
wydanego na podstawie przepisów art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub
orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przed ukończeniem 16 roku życia;
5) korzystanie z wychowania przedszkolnego - w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci z jednej rodziny
niezależnie od tego, czy korzystają z wychowania przedszkolnego w tym samym czy różnych przedszkolach.
§ 3. Traci moc uchwała XXXII/211/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2016 r. poz. 2853).
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 maja 2018 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Krzysztof Kleszcz

