
Uchwała nr X/56/11 

Rady Gminy Jeżowe 

z dnia 4 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez 
Gminę Jeżowe 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

 

Rada Gminy Jeżowe 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżowe w zakresie 
podstawy programowej określonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008r. (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 ze zmianami) w wymiarze 5 godzin dziennie 
realizowane w godzinach od 800 – 1300 są bezpłatne. 

§ 2. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżowe wprowadza się opłatę za 
świadczenia wykraczające poza podstawę pogramową wychowania przedszkolnego, 
obejmującą koszty dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych 
(załącznik nr 1) 

1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń dydaktycznych i opiekuńczo – 
wychowawczych zadeklarowaną przez rodzica/prawnego opiekuna w karcie zgłoszenia 
dziecka do przedszkola ponad wymiar zajęć określonych w § 1 ustala się opłatę za pobyt 
dziecka w przedszkolu – 1,50 zł za godzinę. 

2. Opłatę ustaloną zgodnie z ust.1 zmniejsza się proporcjonalnie za każdy dzień 
nieobecności dziecka w przedszkolu, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu 
nieobecności. 

3. Zwolnić z opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 rodziców /prawnych 
opiekunów, za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń 
przedszkola oraz za dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem 
rozwoju. 



4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata o której mowa w § 
1 wynosi  1,00 zł za jedną godzinę świadczeń. 

§ 4. Zakres świadczeń oraz zasady pobierania opłat zostaną określone w umowie cywilno – 
prawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a dyrektorem przedszkola. 

§ 5. W przypadku niemożności świadczenia usług przez przedszkole z przyczyn losowych 
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu pomniejsza się za każdy dzień. 

§ 6.  Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka z przedszkola w godzinach zadeklarowanych 
w umowie cywilno – prawnej lub odbierze dziecko po zamknięciu przedszkola, wówczas 
będzie ponosił dodatkowe opłaty (załącznik nr 2). 

§ 7. 1. W przedszkolu mogą być organizowane dodatkowe zajęcia, które nie są związane 
z usługami opiekuńczo – wychowawczymi i nie wynikają z podstawy programowej: 

1) Rytmika 

2) Język obcy 

3) Zajęcia taneczne 

4) Gimnastyka korekcyjna 

5) Inne zajęcia, wyjazdy organizowane w przedszkolu na życzenie i za zgodą rodziców. 

2. Opłaty za zajęcia wymienione w ust. 1 są dodatkowo płatne przez rodziców/prawnych 
opiekunów, na podstawie oświadczenia/prawnego opiekuna dziecka deklarującego udział w 
wybranych zajęciach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do uchwału nr X/56/11 
Rady Gminy Jeżowe 
z dnia 4 sierpnia 2011 roku 

 

Tabela z zasadami opłat za świadczenia i usługi wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Jeżowem: 

 

Koszt 
jednostkowy 

godziny ponad 
podstawę 

programową 
wych. 

przedszkolnego. 

Liczba godzin 
bezpłatnych 

/podst. 
programowa/ 

Liczba 
zadeklarowa
nych godz. 
płatnych 

wykraczając
ych poza 

podst. 
progr. 

Łączna liczba 
godzin 
pobytu 
dziecka                            

w 
przedszkolu 

Koszt 
ogółem                
dziennie 

Opłata 
ogółem               
w skali 

miesiąca /śr. 
21 dni 

roboczych/ 

5 1 6 1,50 zł 31,50 zł 
5 2 7 3,00 zł 63,00 zł 
5 3 8 4,50 zł 94,50 zł 

 
1,50 zł 

5 4 9 6,00 zł 126,00 zł 

 



Załącznik nr 2 
do uchwału nr X/56/11 
Rady Gminy Jeżowe 
z dnia 4 sierpnia 2011 roku 

 

Dodatkowe opłaty za niewywiązywanie się umowy cywilno – prawnej 

 

Lp. Świadczenia i usługi Koszt jednostkowy Czas pobytu w przedszkolu 

5 zł do 30 minut 

10 zł za kolejne rozpoczęte 30 
minut 

1 Za każdą rozpoczętą godzinę 
korzystania dziecka ze 
świadczenia ponad liczbę 
godzin zadeklarowanych w 
umowie cywilno - prawnej 10 zł za każdą kolejną rozpoczętą 

godzinę 

2 Każdą rozpoczętą godzinę po 
zamknięciu przedszkola 

25 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

 
 

 

 

 

 


