UCHWAŁA NR XVIIV63 /2011
RADY GMINY BIRCZA
zdnia 8 sierpnia 2011r.
w sprawie opłat za niektóre świadczęnia udzielane plz-ęz przedszkola publiczne
prowadzone Wez Gminę Btrcza.
Na podstawie art.14 ust. 5 w zlłiryku z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrześnlaL99Ir.
o systemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr 256,poz.2572 ze zm.) oraz art.I8 ust.2 pkt.15
ustawy z dtia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (DZ. U. z Ż0o1 r. Nr 142,
poz. I59l ze nrń. ), Rada Gminy Bircz-a uchwala co następuje:

$1.
prowadzone p17śZGminę Bircza
pruedszkole
plzezpubliczre
Usfugi świadczone
Ministra Edukacji
w zakresie podstawy programowej określonej w Rory

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania
pruedszkola orazkształcenia ogólnego w posrczególnych typach szkoł
(Dz.U. z2009t.Nr 4 poz.!7) sąrealŁowane bezpłatrrie w wymiarue pięciu godzin
dziennie, przezpięc dni w tygodnirł od poniedziałku do piątku w godzinach
określonych w statucie przedszkola.

$2.

Za zaj ęcia świadczone plzez przedszkole ponad czas rcalizacji podstawy
programowej a obejmujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

I.

gry i zabawy edukacyjne wspomagaj ące rcnłłój psychofizycany' emocjonalny
i społeczny dziecka
Ż. zaiawy plasĘcane,muątcm]e, teatralne,tvlórcze i inne rozwijające zdolności
dzieci araz ąfltspokajające ich poezeĘ aktywności i zainteresowanią
3. gry izabawy ruchowe, wspomagająge rozwój ftzycnry óńecka,
ustala się opłatę zat godznęrea|izacjiĘchnjęćw wysokości 1,50 zł i
na|icza iięją każdą rozpoc ąĄ godznę ponad czas r ea|tzacji podstawy
programowej.^

$3.
czas rea|izasji świadczeń ustalana j est na
za
opłaty
wysokość
Miesięcma
podstawie stawki godzinowej, o której mowa w $ 2, oraz deklarowanej ptzez
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka |iczby godzin pobytu óziecka
w przedszkolu ponad czas rcalizacji podstawy programowej .
$4.

ZaV.res świadczeń, wysokośćopłat, zasady pobierania opłat miesięczny ch za
świadczenia udzielane ptzezpubliczrre przedszkole, termin obowią.zywania

rrmowy orźV warunki jej wypowiedzenia, określaumowa cywilnoprawna
zawierana pomiędry dyrektore m z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

$s.
W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie
z podpisaną umową opłata za każĘroapocąąBodzinędodatkowego pobytu
wynosi 10,00 zł.

$6.
opłata o któĘ mowa w $ 2 nie obejmuje kosztów wyzywienia dńecka.
odpłatno śćzawyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
Z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców
spoiryłvczy ch niezĘdnych do przygotowania posiłku.

\.?

$ 7'

W prrypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata o któĄ mowa
w $ 3 i $ 6 podlegaproporcjonalnemuzrrniejszeniuwmiesiącu
następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne 7akaŻdy dzieil
absencji w miesiącu poprzednim.

$8.

@ataza pobyt dziecka w przedszkolu
1

płatna j est

z

góry w terminie do dnia

5 każdego miesiąca kalendarzowego'

$e.

V

Traci moc Uchwała Nr LXDV6 4tŻ010 Rady Gminy w Birczy z dnia
przez
1Żwrześnia2010r. w sprawie opłat za niektóre świadczsniaudziełane
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircz.a.
$ 10.

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Bicza.
$ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewódxwa Podkarpackiego z mocą obowi apĄącą
od 1 września 201lrPRZEWoDNICzĄcY

RADY GMINY W RIRCZY
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