Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), w związku z art. 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 148, poz. 991) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Bezpłatne zajęcia są realizowane
w wymiarze 5 godzin dziennie w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach
przedszkoli.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o której mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia określony przez Dyrektora Przedszkola.
§ 2.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń
wykraczających poza podstawę programową, realizowanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują następujące zadania:
1) gry, zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe,
2) gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe i ruchowo –muzyczne,
3) zajęcia plastyczne, techniczne, teatralne,
4) zabawy tematyczne w grupie i małych zespołach,
5) zajęcia opiekuńcze wspierające wszechstronny rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny dziecka,
6) zajęcia rozwijające czynności samoobsługowe dziecka.
§ 3.
1. Ustala się opłatę za świadczenia przedszkola określone w § 2 ust. 2 w wysokości 1,50 zł. za jedną godzinę
zajęć.
2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określanej w ust. 1 oraz liczby godzin,
w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w § 2 ust.2.
4. Szczegółowy zakres świadczeń, zasady i terminy pobierania odpłatności, o których mowa w ust. 1 określa
umowa cywilno –prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka.
5. Opłata, o której mowa § 3. ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych
realizowanych przez inne podmioty niż przedszkole.
§ 4.
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1. Wysokość opłat i zasady korzystania z żywienia w Przedszkolu (catering) ustala Dyrektor Przedszkola
w porozumieniu z Wójtem Gminy.
2. Szczegółowe zasady korzystania z żywienia określa umowa cywilno –prawna zawarta pomiędzy
Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXV/141/2010 Rady Gminy Poświętne w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.
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