
UcavAŁA NR xxxlx/205/2014
RADA GMINY W CZERMINIE

z dnia27 slerynia2'l4 t.

w sprawie zasad odplatności zs świrdczenia udzielane przez prz€dŚzkol' publicŻne prowadzone przez
Gminę cz€rmin

Na podslawie art.7 ust. l p}d. 8i ań. l8ust.2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r' o samorządŻie gminnym
(Dz'U' z2o13l' poz- 594), art' ó ust'l pkt 2, an. 14 ust' 5 ustawy z dnia 7 wfześnia l99lr' o systemi€ oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nt 256, poz. Ż572 z póź zrfl.\ oftz art. l3 pk 2 ustały z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów
nomatywnych i niektórych innych aktów prawnych(tj. Dz.U. z 20l lf. Nr l9'l,poz 1112)

Rade Gminy w czerminie uchwala co następuj€:

$ l. l' Świadczenia ,Jdzielane prz.z publicate przedszkola prowadzone prŻez Gminę Czermin w zakr€sie
podstawy progmmowej okrcślonej w Rozporządzeniu M E N zdnia 23 gudnia 2007r. w spmwie podstawy
pmgmmowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnęgo w poszczególnych łpach szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) są realizowane bez!łatnie w !łYmiarze 5 godzin dziemie, przez 5 dni w tygodniu od
poniedziałLu do piątl:u w godzinach od 8'00 - 13'00

2.w przypadku dzieci posiadająrycb orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach
prowadzonych prŻeŻ Gmiirę czermin zapewnia się bezpłatne nauczanie, q,ychowanie i opiekę przez l0 godzin
dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedzialku do piątku'

$ 2. l ' Świadczenia udzi€lane przez pnedszkola w czasie przekaczając}łn wymiaf Żajęć o którym mowa w s 1

są odpłatne i obejmują:

l ) realimwanie Żadań opiekuńczo - wychowawczych w zakręsię:

a) fachowej opięki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w śrcdowisku przedszkoln}łn'

c) Iozwiianie zdolności twóIczych

d) wspieranie indywidLralnych zainteresowń;

e) innowacje pedagogiczne realizowane w ramach programów autorskich wykaczające poza podstawę
prcgramową

2) olganizowanie zajęć spońowych i imprez okoliczrościowych:

3) Fowadzenie zajęć relaksacyjno -wyciszającycb;

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci wspomagające rczwój psychofizycŻny, emocjoMlny
i społeczny dzi€cka,

5) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobyrr tlzieci w przedszkolu w czasie:

a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udział€m logopedy, tempeuo7 i innych specjalistów

b) zajęć dodatkowych organizowanych na wDiosek rodziców

2. opłatę za świadczenia o kórych mowa w ust. l uśtala się na poziomie 1 zł' za każdą rozpoczęta godzinę
korzystania dziecka ze świadczeń prŻedsŻkolą która podlega walołzacji zgodnię zań' l4ust' 5b-5e usta\ły
o systemie oświaty.

$ 3. l. wysokość miesięcmej opłaty za fea|izAcję świadczeń o których mowa w $ 2 ust.l, stanowi ilocąlr
liczby dni pracy prz€dszkola w danym miesiącu, stawki gotizinowej, o kórej mowa w $ 2 ust.2, oraz deklarowanej
przez rodziców lub pra}łnych opiekunów &iecka liczby go&in pobyfu w przedszkolu ponad czas realizacji
podstaw]i programowęj'
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2. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dzi€cka do prŻedszkola deklarują dzienną liczbę godzin
korzystania w danym roku szkolnym prŻez dziecko ze świadczeń opiekuńczo_ wychowawczych o kórycb mowa
w ł 2.zmiany deklarowanego dziennego czasu pobytu można dokonywać w każd}.rn czasie ze skutkiem od
nasĘpnego miesiąca' w prŻ}?adku fozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca oplata,
o kórej mowa w$2, liczona jest proporcjonalnie od dnia, w którym dziecko lozpocŻęło uczęszczanie do
przedszkola.

3' Wata o kórej mowa wł2 ust.2 podlega zrmiejsueniu proporcjonalnie o liczbę dni w których dziecko
nie uczęszczało do prŻedszkola i nie korzystało ze świadcz€nia w danym miesiącu.

4' opŁaty ŻA czas przębryania dziecka w przedszkolu wtloszone są pŹez rodziców (prawnych opiekunów) do
10 dnia miesiąca' w który'rn udzielan€ są świadczenia.

s 4. obniża się o 50% opłatę o której mowa w $ 2ust .2 zA dilgie i kolejne dzięcko z rodziny \częsz'.zające
w danym foku szkoln}łn do przedsŻkola lub oddziafu przedszkolrrego.

s 5. szczegółowy zakes świadczeń i odpłatności za świadczenia opiekuńczo_ wychowawcze, o których mowa
ws2i 3 ok€śla umowa qĄvilno_pmwna zawaflA rniedzy d}..ektorem przedŚzkola a rodzicami (Fawnymi
opiekunami).

s 6. wykonanie uchwały powierŻa się wójtowi Gminy.

s 7. Traci moc Uchwała Nr Dv43l20l 1 Rady Gminy czemin z dnia 26 lipca 2011r.

s 8. Uchwała wchodzi w łcie po uplywie 14 alni od dnia ogłosŻenia w Dziermiku Urzędowym wojewódŹwa
PodkaĘackiego z mocą obowiązującą od dni8 l wrzęśnia 2014 roku.
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