UCHWAŁA NR XXXIII/298/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne
w Świeszynie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez
Gminę Świeszyno
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 i 7, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz.
1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr
205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 827)uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przedszkole Gminne w Świeszynie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
świadczą następujące usługi:
1) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę obejmujące realizację programów wychowania
przedszkolnego, uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
w wymiarze 5 godzin dziennie i na zasadach określonych w statucie przedszkola i szkoły;
2) usługę opiekuńczo – bytową, odpłatną – określoną w § 2, stanowiącą świadczenie
wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza
czasem przeznaczonym na jej realizację;
3) usługę wyżywienia, odpłatną w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów
żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
§ 2. Usługi wykraczające ponad podstawę programową, realizowane odpłatnie, obejmują:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniających
mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków,
b) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka,
c) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,
d) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
w sali, na wolnym powietrzu, na terenie placu zabaw,
2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy;
3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
imprezach artystycznych i okolicznościowych;
4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę
programową wychowania przedszkolnego;
5) gry i zabawy:
a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,
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b) usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka,
c) zachęcające dziecko do czytelnictwa i rozwijania uzdolnień: plastycznych, muzycznych,
przyrodniczo-ekologicznych, językowych, itp.
§ 3. 1. Za każdą zadeklarowaną przez rodzica i rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze
świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. (słownie jeden złotych),
która podlega waloryzacji zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako
iloczyn: stawki godzinowej określonej w ust. 1 i zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad czas określony w § 1 pkt 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 4. Za każdą nieobecność dziecka w przedszkolu opłaty,
w § 3 ust. 2 podlegają odliczeniu i rozliczeniu w miesiącu następnym.

o których

mowa

§ 5. Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłat,
o których mowa w § 3 ust. 2 oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
i szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny, a rodzicem lub opiekunem prawnym
dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.
§ 6. Tracą moc:
1) uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Świeszyno;
2) uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/56/11 Rady Gminy Świeszyno w sprawie opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Świeszyno.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 01 września 2013 r.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko
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