
RADp, GMrNY ffit^il*.%iffft
w czr l l lMINIE dnia 26 l ipca2011r.j l9-30'1 (lzerm I r)

wol PoclkarPackte
w sprawie urŃalenia op|at za świadczenia udzielane przez przedszko|a prowadmne

przez Gminę Czermin

Na podstawie art. 18 usr 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie pinnym @z U. z200l r.Nr l42'
poz. 1591 zpóźn.arl.) orazarr. 5c pkL 1 i art 14 ust.5 ustawy z&lia? wrześnn|Dlr. o systemie oświdy @zU. z
20(X r. Nr 25Ę poz . 2572 zpóźn.nl.)

Rada Gminy Czermin uohwalą co naĘpuje:
$1

1' Usługi świadczone przez publiczne przedsz-kola przez Gminę Czermin w zakresie podstawy programowej
okeślonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia23 gnńnla2007r' w sprawie podstawy
programowej wychowania przedsz,ko|nego oraz kształcenia ogólnego w poszcregó|nych t}pach szkół (Dz. U. z
2009 r. Nr 4 poz. 17) sąręalizowane bezphtnie w wymiarze pięiu godzin dziennie' przez pi$ dni w tygodniu od
poniedzia&u do pi{ku w godzinach o|aeślonych w statucie przedszkola.

2. W prrypadku dzieci posiadających orzeczenie o porzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Czermin zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 9 godzin
dziennie, przez pięó dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku'

$2

1. ZakażdąrozpocĘĘ godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmująpego
nauczanie, wychowanie i opieĘ realizowanego w czasie przekaczającym wymiar zajęć, o których mowa w $ 1
ustala się opłaĘ w wysokości:
a) w przypadku deklarowanego pobyhr dziecka w przedszkolu przez 6 godzin dzianie 2,00 zt
b) w prrypadku deHarowanego poĘtu dziecka w przedsŹ<o|u p,rzez 7 godzin dziennie 1 

'80 
zł

c) w przypadku deklarowanego poby'fu dziecka w przedszkolu pzez 8 godzin &iennie 1'50 ż
d) w prrypadku deklarowanego poĘtu dziecka w przedsz.ko|u pzez 9 godzin daellrie 1'20 d
e) w przypadku deklarowanego poĘtu dziecka w przedszkolu ponad 9 godzin dziennie l'00 ż

Zajęcia świadczone pęezpl:łl,lriczll.e przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej'
obejmujątakie zajęcia dydaĘcae i opielańczo.wychowawcze jak:

1. gry i zabawy edukacyjne wspomagają5e rozwój psychofizyczry' emocjonalny i społecmy dziecĘ
2 zabawy aktywia1iąpe oraz rozwijająpe aintercsowania światem"
3. zajęcia rozwijająf€ uzdolni€nia artystycme,
4. gry i zabawy ruchowe wspomagające rc*łój fizyczty dziet,
5. gimnastyka ogó|norozwojową
6' zajęcia utwalająpe nawyki higieniczrro.zdrowotne i zasady bezpieczeństwą
7. innowacje pedagogiczre realizo*ane w ramach programów autotskich wykraczające poza podstawę programową
8. zajęcia opiekuńcze, czytanie bajek oraz inne wynikające z potrzeb i zaintelesowan dzieci,

s4
l. Ro&ice (prawni opiekunowie) w karcie zęłoszaia dziecka do przedsz-kola deklarują dzienną liczbę godzin
korzystania w danym roku sz.ko|nym przez dziecko ze świadczeń opiektńczo.wychowawozych o których mowa w
$2i$3.

2. Zmimy deklarowanego dziennego c"^Śu pobytu można dokonywaó w każdym czasie ze skutkiem od
następnego miesiąca.



3. Wysokość miesięcznej opłaty za realizację świadczeń o których mowa w $ 3, stanowi iloczyn liczĘ dni pracy
przedszkola w danym miesiącu, stawki godzinowej' o której mowa w $ 2, oraz deklarowanej przez rodziców fub
prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy
programowej.

4.Wprzypadkunieobecnościdzieckawprzedsz,koluwdanymdniuopłata'októr € jmowaw$2podlega
proporcjona|nemu mniejszeniu w miesiącu nasĘrująpym po miesiącu, w którym^ dziecko Ęło nieobecrre, pod
warunkiem zgłoszenia nieobecności nie pozniej nź w pienrszym jej dniu do godz.8""'

5. W przypadku roryoczęniaucząszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca opłata' o której mowa w $ 2,
liczonajest ptoporcjonalnie od dnią w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola

$s

obniżasięo50%opłatę'októrcjmowaw$2zadt:ugeika|ejnedzieckozrodzinyuczęszczającewdanymroku
szkolnym do przedszkola lub oddziatu przedszkolnego.

s6
SzczegÓłowy zakes świadczeń i odphtno&:i za świadczenia opielauńcm- wychowawcze, o których mowa w $ 2 i 3
olrreś|a umowa cywilno.prawna zawarta miedzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami).

$7
W przypadku nie odbierania dziecka w kreślonych godzinacĘ zgodnie z podpisaną umową o której mowa w $ 6,
optfu'akażĄgodzjnę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi l0 ż.

$8

opłaty' o których mowa w $ 2 wnoszone są przez rodziców (prawnych opiekunów) do l0 dnia miesiąpą w
którym udzielane są świadczenia.

se
Wykonanie uch*Ą powierza się Wójtowi Gminy.

s10
Traci moc Uchwah Nr )oo(V/l8dlO RaĄ Gminy crermin z dnia 25 stycmia 2010r.

$l l

Uohwała wohodzi w rycie po upĘrłie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ur@owym Wojewodztwa
Podkarpackiego z mocą obowią.zujqpą od dnia 1 wrześrria 20 1 1 roku

,-,_1"$.,ep1ft+."
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