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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA DZIAŁDOWO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych,dla 

których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669) Rada Miasta 

Działdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto 

Działdowo są realizowane bezpłatnie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w wymiarze 11 godzin 

dziennie. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo (Dz. Urz. w. W-M. z 2016 r. poz. 1665). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Romuald Remiszewski 
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UZASADNIENIE 

Przedłożony projekt uchwały stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 

1669), zgodnie z którym organ prowadzący przedszkole publiczne ustala czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w przedszkolu. Czas ten nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.   Artykuł 29 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 

1290, poz. 1669) jako organ właściwy do ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

wskazuje radę gminy.   

Projekt uchwały w swej treści nie odbiega od regulacji obowiązujących dotychczas             

na terenie Gminy-Miasta Działdowo. Proponuje się jedynie wydłużenie czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki z obecnych 10,5 godziny do 11 godzin, zgodnie z potrzebami 

rodziców uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego. Konieczność podjęcia uchwały 

wynika z faktu obowiązywania nowych przepisów prawnych, stanowiących podstawę podjęcia 

uchwały w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznym 

przedszkolu.  

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest zasadne. 
 


