UcHwAŁA NR xv/l05/2011
RADY GMINY CZARNA
z dnia 22 sierpria 201I r'
w sprawie oplat za świaalczenia udzielan€

publiczne przedszkolE prowadzone Przez Gminę czarna

prz€z

Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt 15 iart' 40 ust.

] ustawy

zdnia

8 marca

l990r' o samorządzie gmnlnym (DZ' U.

z20o] r. Nr |42, poz. 159l, zpóż17' zm.). ari' 5c pki l' art' 6 ust. l pkt 2 iart. 14 ust. 5 pkt l ustawy zdnia
7 wrŻeśnial99l r' o systemie oświaty (Dz' U' z 2004 r' Nr 256' poz..2572, zpóźn' zm') uchwala się' co następuje:
$

l.

L]Stala się|

l' czas pfteznaczony na zapewnienie przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czarna' zvane
dalej',prŻedszkolami'', bezpłatnego nauczania' wychowania i opieki:
2. wysokośó opłat za świadczenia udzięlane

przez przedszkola w czasie przekra(zającym w)nriar Żajęć'

w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie' wychowanie i op;ekę'
s 2.

l' Przedszkole zapewnia bezpłaln€ nauczanie, wycIlowanie

2. BezpłatDe nauczanie, wychowanie i opieka r€alizowane

i opiękę w wymiarze 5 godzin dziennie'

sąw przedszkolLr od godziny 7'30 do godziny 12'30,

od poniedziałku do piątku'

przez przedszkole w w}miarze
s 3. l' Ustala się opłatę za kaŹdą rozpocŻętą godzinę świadcŻeń udzielanych
wykraczającyn poza czas określony w s 2' zwaną dalej ''opłatą'' w wysokości:
l) Ustala się oplatę

za kżdą rozpoczętą godzinę świadczeńudzielanych pŻez pzedszkole

w wymiarze

wykraczającym poza czas określony w $ 2' zwanądalej ,,opłalą'' w wysokoŚci:

2)o'l0 % minimalnego

wynagrodzęnia za pracę, zwanego dalej

zakres rych świadczeń obejmLljeI

''millimalnym

a) organizację gięr i zabaw dydaktycznycb wsponragających rozwói umysłowy
b) organjzację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania

wynagrodzeniem''' przy czym

dzjecka'

otaczającyn1 światęm,

c) orgaDizację zajęć rnuzyczllych lub plastyczrych, lub teatralnych rozwijających uzdol'lienia dzieci'
d)

oĘanizację gier i zabaw ruchowych wspomagających fizyczny rozwój dziecka'

e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny

dziecka'

o opiekę nad dzieckiem podczas Żajęć specja1istycznych, odpoczynku lub spozywania posiłków;
2. Jeżęli z dziennego czasu pracy wynjka' Że przedszkole rozpoczyna lub kolicŻy Zajęcia o niepełnej godzinie'

opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3' wysokośćopłaty, ustala się wedlug s1anu na Pierwszy dzień wrześnla danego foku
obowiązuje ona od dnia I września danego roku do dnia 3l sierpnia roku następnego.

iw tej

wysokości

4. wysokośćopłat za dany ni€siąc ustala s;ę jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadcŻeń udzielonych
dŻiecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie pźekracza.jącym czas określony w {j 2, plzy czym liczbę
godzin świadczeń udzie]onych dzięcku W danym miesiącu w cŻasie przekracŻającym czas określony w $ 2 oblicza
łę na podstawie dęklarac.ji rodzica (opiekuna prawnego) złoŹonej do dyrektora przedszkola określającej,wjakim
dziennym wymiarze rlziecko będŻie korą/stalo ze świadczeń przedszkola w okl€sie od momentu przyjęcia dziecka
_Wychowawcze wdanyn
do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca. w którym kończą się zajęcia opiekuńczo
roku szkolnym.
5. Zmiana deklaracji okeślonej w ust' 4 nloŻe nastąpić w kżdym czasie w trakcie roku szkolnego z€ skutkiem
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któr}m po;nfofmowano o zmianie dyrektora

przędszkola.
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6. Jeżęli dzjecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w dęklaracji' o której mowa w ust' 4'
opłata naliczana jest według faklycŻnej liczby godzin korŻystania przez dziecko z odpłatnych świadczęń. JeŹeIi
korzystanie przez dziecko z odplatnych świadczęń ponad czas określony w dęklaracji nie ma chalakteru
incydę|talnego' rodzic (opiekun prawly) składa niezwłocznie do dyręktora przedszkola korek|ę deklalacji.

7. w plłpadku nieobecności dzjecka rv przedszkolu oplata podlega zwtotowi pod lvarunkiem poinformowania
przedsŻkola o nieobecności dziecka i przęwidywanym czasie.jej trwania, zrym żE za pie$'lszy dzień nieobecności
opłata zwracanajest pod warunkiem poinformowalia przedszkola najpóźniej w tym dniu do godziny 9'00'
8.

Przęd rozpoczęciem roku szkohego dyrektor plzedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekuna

prawnego) o sposobie przękazywania informacji o nieobecności dzieoka w przedszko1u.

9. opłatę wnoszą rodzice dzieclG w terminie do dnia 5 mięsiąca następującego po mięsiącu' w którym były
prowadzone zajęcia wykraczające poza podstawę programo\ł.ą wycho\łania przedszkolnego' o klórych mowa w $
2

l0' opłata podlega Żaokrągleniu do pełnych zlotych zgodnie z zasadami obow;ązującymi w rachunkowości]

l. Wysol(ość opłaty za

odrębne przepisy.

łwienie dziecka

w przedszkollL sposób

jej ustalania izasady wnoszenia określają

s4.Traci moc Uchwała Nr Lll390l2aa9 zdnia 25 si€tpnia 2009 roku,

w sprawie ustalenia opłaty za
przekraczającym podsta\\y
przez
w
zaklesie
prowad7.nych
Gminę
Czalna
Przedszkoli
Pub]icznych
świadczenia
programowe,
s 5. wykonaDie uchwaly powierza się Wójtowi Gm;ny Czarna'

s 1. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo$ym wojewódŹwa
Podkarpackiego. z mocąobowiązującą od l wrŻeśnia20ll l.

O'x4'{F
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