UCHWAŁA Nr XXXVI / 325 / 2016.
Rady Miasta Ząbki
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

1)
2)

3)

§ 1. Uchwała określa:
czas, w którym publiczne przedszkole i publiczna inna forma wychowania przedszkolnego
prowadzone przez Miasto Ząbki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
prowadzonych przez Miasto Ząbki:
a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym
nauczaniem, wychowaniem i opieką,
b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznego przedszkola;
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 2.

§ 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie są zapewniane przez
publiczne przedszkole i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, zwane dalej "przedszkolami".
§ 3. 1. Opłatę za jedną godzinę świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki, udzielanych
przez przedszkola, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, określa się w wysokości 1 zł,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku dokonania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ogłoszenia,
o którym mowa w art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłatę wymienioną
w ust. 1 pobiera się w maksymalnej wysokości określonej w tym ogłoszeniu.
§ 4. 1. Zwolnienie w wysokości 50% z opłaty, o której mowa w § 3, przysługuje na drugie dziecko
z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z pierwszym dzieckiem z wychowania przedszkolnego.
2. Całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3, przysługuje:
1) na trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z poprzednimi dziećmi
z wychowania przedszkolnego;
2) na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym
wspomaganiu rozwoju.
3.Jeżeli podstawę częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3, stanowią
równocześnie co najmniej dwa przepisy prawa, uprawnionemu przysługuje wyłącznie jedno najwyższe
zwolnienie, z tym że w przypadku zwolnień o równej wysokości jako podstawę zwolnienia stosuje się
przepisy w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny
TAKrodzina.pl.
4.Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1-3, udziela dyrektor
przedszkola na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki i dyrektorom przedszkoli
(kierującym przedszkolami).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
(1)
Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 9 grudnia 2016 r.

(1)

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr LVII/540/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za
niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2015 r. poz. 8610).

