
Uchwała Nr V/35/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 marca 2011 r. 
 
 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Pyzdry 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i 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.), Rada Miejska  
w Pyzdrach uchwala ,co następuje: 
 

§ 1 
 Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pyzdry w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę 
programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,poz.17), zwanym dalej 
Rozporządzeniem 
 

§ 2 
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych  
w zakresie nauczania i wychowania obejmuje 5 godzin i jest bezpłatna. 
2. Podstawą programową w przedszkolach objęty jest pobyt dzieci w godzinach od 730 do 
1300. 
 

§ 3 
W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry opłacie podlegają dodatkowe 
świadczenia, usługi opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia dydaktyczne wykraczające poza 
podstawę programową wychowania przedszkolnego, które obejmują zadania opiekuńczo-
wychowawcze i dydaktyczne: 
a. gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka, 
b. gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 
c. zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 
d. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka, 
e. czynności wychowawczo-opiekuńcze i organizacyjne, 
d. zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców. 
 

§ 4 
1. Ustala się opłatę, która jest uzależniona od czasu przebywania dziecka w przedszkolu i 
wynosi 1.39 zł. (słownie: jeden złotych 39/100) za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć 
świadczonych powyżej podstawy programowej. 
2. Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo pełną opłatę wnosi się za pierwsze dziecko, a 
za każde następne opłata wynosi 75% opłaty o której mowa w § 4 ust.1 
3. Opłaty, o których mowa w ust.1 nie obejmują kosztów zajęć dodatkowych a w 
szczególności nauki języka obcego i zajęć z rytmiki. Dodatkowe zajęcia organizuje dyrektor 
przedszkola na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci uczęszczających do 
przedszkola, pod warunkiem pełnego pokrycia przez nich kosztów tych zajęć. 



4. Miesięczna opłata określona na podstawie §4 ust.1 ulega obniżeniu w przypadku trzy 
dniowej lub dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszonej z co najmniej 1-
dniowym wyprzedzeniem. 
5. W przypadku, gdy przedszkole nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych, 
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu umniejsza się o 1/20 za każdy dzień zamknięcia 
przedszkola. 
 

§ 5 
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres 
świadczeń udzielonych przez Przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi, 
o których mowa w § 4 i w §5 reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami bądź opiekunami 
prawnymi dziecka a Przedszkolem. 
2. Przez miesiąc rozliczeniowy obowiązujący w przedszkolu rozumie się 20 dni roboczych. 
 

§ 6 
Tracą moc uchwały Nr XV/150/04 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2004 r. w 
sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego 
w Pyzdrach oraz Nr XX/122/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 września 2008 r. w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XV/150/04 z dnia 29 września 2004 
r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 
publicznego w Pyzdrach. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 

§ 8 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

/-/ Elżbieta Kłossowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e  
 do Uchwały Nr V/35/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 marca 2011 r. 
 
 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Pyzdry 
 
 
 
 
 
Na podstawie art.14.ust.5 w związku z art.6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku , Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) Rada 

Miejska w Pyzdrach ustala opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 
/-/ Krzysztof Strużyński 


