
Uchwała Nr XXVI/305/96 
Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 27 listopada 1996 roku.

RADA MIEJSKA
w Olsztynie

w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację 
podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia 
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

Na podstawie art.. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 5 zarządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie minimum programowego wychowania 
przedszkolnego (M.P. Nr 12, poz. 86 ) Rada Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§1
Ustala się czas nieodpłatnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na 
realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach, 
z wyłączeniem przedszkola specjalnego oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych 
w szkołach podstawowych, (realizujących roczne przygotowanie przedszkolne) na 5 godzin 
dziennie.

§2
Ustala się w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych opłaty:
1) za zajęcia wychowawczo-dydaktyczne oraz opiekuńcze, wykraczające poza godziny 

określone w § 1, z wyjątkiem zajęć w przedszkolu specjalnym, w kwocie 80,- PLN 
miesięcznie,

2) za wyżywienie według wartości surowca.

§3
Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 2, pkt 1 :
1) wychowanków placówek opieki całkowitej (domy dziecka),
2) osoby samotnie wychowujące dzieci, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny nie 

przekracza połowy najniższego wynagrodzenia pracowników, ogłaszanego przez 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,

3) rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny nie 
przekracza połowy najniższego wynagrodzenia pracowników, ogłaszanego przez Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej.

§4
Uchwałę wykona Zarząd Miasta Olsztyna.

§5
Traci moc uchwała Nr XIX/204/96 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 14 lutego 1996 r. 
w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych na realizację podstaw 
programowych wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia 
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1997 r.

Przewodniczący Rady/Miejskiej

ógćran Pierech'
j


