
 
UCHWAŁA NR LIII/454/2018 

RADY MIASTA SZCZECINEK 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu 

publicznym oraz oddziałach przedszkolnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych, oraz czasu 

przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez Miasto Szczecinek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, z późn. zm.) art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59, z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. poz. 2203) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Szczecinek zapewnia bezpłatne nauczanie, wycho-

wanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-

rodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-

cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.). 

2. Oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek 

zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym w arkuszu organizacyjnym szkoły, 

nie mniej niż 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas wykraczający wymiar godzin, 

o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 1 zł za 1 godzinę zegarową realizacji wychowania przedszkolnego 

i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej określony w § 1. 

2. Opłatę nalicza się na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (za wyjątkiem oddziałów zerowych 

funkcjonujących w szkołach podstawowych) do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 6 lat. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, 

o której mowa w ust. 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin jego 

pobytu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, korygowanej comiesięcznie w oparciu 

o faktyczną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim. 

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

2. Miesięczną opłatę za wyżywienie dziecka ustala w formie zarządzenia dyrektor przedszkola w porozu-

mieniu z Burmistrzem Miasta Szczecinek. 

§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umo-

wy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem 

a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 marca 2018 r.

Poz. 995



§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/325/2017 Rady Miasta Szczecinek z 30 stycznia 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat oraz czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 779). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek oraz dyrektorom poszczególnych 

placówek oświatowych. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Katarzyna Dudź 
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