UCHWAŁA NR LXIX/64/201
RADY GMINY WBIRCZY
zdnia 22 września2010r.

0

n' sprawie opłat za niektóre świadczeniaudzielone przez przedszkola publiczne prorł'adzone przez

Gminę Bircza

Na podstawie art. 14ust. 5 w związku z art 6ust. 1ustawyZdnia7 września199i r. o systemie
oświaty ( Dz. u. z 2004 r. Nr 256, poz.25'72 ze nrl. ) oraz afi. 18 ust'2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o sałnorzakie gminnym (Dz' U' z 2001 r. Nr 142, poz' 1591 ze zm.) , Rada
Gminy u' Birczy uchwala co następuje
:

s

1.

Usługi świadczo nę plzez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Bircza w za]<resie
podsta\ły programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra EdŃacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkola oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r ' Nr 4, poz. 17 ) są realizowane
bezpłatrrie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodńu, od poniedziałku do
piaJku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

$2.

'

' Za'zajęcia

ś:wiadczone ptzez ptzedszkola ponad czas real'izacji podstawy programowej.
a obejmujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne
:

1.gry

i

zabawy edukacyjne wspomagające ronvój psychofizyczny, emocjona1ny i społecznv

dziecka,
2.zabawy plastyczne, mvzycme, teatalne, twórcze i irrrre , rozwijajapę zdolności dziecl oraz
zaspokajające ich potrzebę aktywnościi zainteresowania ,
3

.gry t zaba-wy ruchowe, wspoma gające rozwó1 ftzyczny dzjecka'

ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji Ęch zajęć w wysokości1"00 zł t naltęza się jązaka;Żdą
rozpoczętągodzinę ponad czas realizaqi podstawy progtamowej .

s3.
Miesięczna wysokośćopłaĘ za ezas realizalji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej' o lrlórej mowa w $ Ż oraz deklarowanej pŻez rcdziców lub prawnych opiekunów
dziecka liczby godzin pobyu dziecka w przedszkolu ponad czx realizacji podstawy
programowej.

t

/

54.

Zakres świadczeń, wysokośc opłat, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia
udzielane ptzez pub|iczne przedszkoia, termin obowiąarwania umowy oraz warun_ki jej
\^}powiedzenia, okeślaumowa cywilno- prawna zawierana pomiędzy dyrektorem z rodzicami
lub prawnymi opiekunami.

$5.
W przypadku nie odbierania dziecka w okreś1onychgodzinach, zgodnie z podpisaną umową
opłata zakaŻdąrozpoczętągodzinę dodatkowego pob1tu w1,nosi

1

0,00 złotych.

Ś6.
opłata, o której mowa w $ 2 nie obejmuje kosztów vryż1łvienia dziecka. odpłatrrośćza
wyŹyr,vienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu Z olganem prowadzącym, na poziomie
kosztów zalcupu surowców spo4'lvczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
$7.

i

W przypadl,.'u nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mo'ła w $ 3 s 6 podlega
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było
ńeobecne zakuŻdy dzień absencji w miesiapu poprzednim.

s8.
opłata za pobsĄ dziecka w przedszkolu płatna jest
1 5 kźdego miesiąca kalandalzowego.

z

góry

w

terminie do dnia

se.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza'
$ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dńa ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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