UCHWAŁA Nr LIII/477/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1), art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59 z późn. zm. 2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Karczew zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew, wykraczające poza czas bezpłatnego
nauczania wychowania i opieki, o którym mowa w § 1, są odpłatne.
2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1 są:
1) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego,
2) wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywieniowych wykorzystanych do
przygotowania posiłków (zwanych „stawką żywieniową”).
§ 3. Godziny świadczeń wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania wychowania i
opieki, o którym mowa w § 1, każde przedszkole oraz oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej określa corocznie w arkuszu organizacyjnym, a po jego zatwierdzeniu podaje do
wiadomości rodzicom i innym prawnym opiekunom, poprzez wywieszenie informacji na tablicy w
miejscu ogólnie dostępnym.
§ 4. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew przedszkolach wynosi 1,00 zł za 1 godzinę zajęć w
zakresie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki, o którym mowa w
§ 1, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dzieci otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
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5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
6) wspieranie indywidualnych zainteresowań dziecka,
7) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, uroczystościach organizowanych z
udziałem rodziców, rodzin i środowiska lokalnego,
8) opieka nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku oraz
w czasie jego indywidualnych lub grupowych zabaw w budynku lub na placu zabaw.
2. Z opłaty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zwolnieni są rodzice i inni prawni
opiekunowie dzieci 6-cio letnich w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Karczew.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas
bezpłatnego nauczania wychowania i opieki określony w §1.
§ 5. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas wykraczający poza czas bezpłatnego nauczania
wychowania i opieki, o którym mowa w § 1, ustalona zostaje:
1) w przedszkolu, w którym wprowadzono system ewidencji elektronicznej, w pierwszej kolejności
na podstawie systemu ewidencji elektronicznej, zaś w przypadku gdy system ewidencji
elektronicznej nie funkcjonował lub nie został wykorzystany, na podstawie faktycznej liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu;
2) w przedszkolu, w którym nie wprowadzono systemu ewidencji elektronicznej, na podstawie
faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 1,
podlega zwrotowi jeżeli została pobrana z góry. Zwrot opłaty za każdy dzień absencji dziecka jest
dokonywany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne w
przedszkolu.
§ 6. Dyrektor przedszkola może obniżyć opłatę miesięczną do 100% jej wartości na wniosek
rodziców lub innych prawnych opiekunów spełniających kryterium dochodowe na osobę w
rodzinie, określonym w ustawie o pomocy społecznej, która znalazła się w trudnej sytuacji
materialnej w wyniku następujących zdarzeń:
1) śmierci jednego lub dwojga rodziców bądź innych prawnych opiekunów dziecka, wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących,
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub dwojga rodziców bądź innych
prawnych opiekunów,
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców
bądź innych prawnych opiekunów,
4) pożaru lub zalania mieszkania,
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny,
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodziny,
7) innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycję psychofizyczną, w tym
materialną rodziny.
§ 7. Dla rodzin spełniających kryterium dochodowe, określone w § 6, dyrektor przedszkola,
na wniosek rodziców lub innych opiekunów prawnych, może wprowadzić ulgę w opłacie
miesięcznej:
1) do 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko,
2) do 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko,
3) do 100% opłaty ponoszonej na czwarte i każde kolejne dziecko.
§ 8. 1. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2), ustala corocznie
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie sporządzonej
kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejszeniu za każdy dzień
absencji dziecka w miesiącu poprzednim.
3. Wysokość opłaty na każdy dzień absencji dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną,

poprzez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
§ 9. Traci moc:
1) Uchwała XLVI/400/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew;
2) Uchwała XLVII/417/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania
przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Karczew.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) rada gminy:
1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat, w prowadzonym przez gminę:
a) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe,
b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1
pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe;
2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
Wysokość opłaty korzystania z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za
godzinę zajęć.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

