Uchwała Nr XXIV/27/2013
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 09 sierpnia 2013 r.
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jedlińsk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 594)
w związku z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie art.1 pkt.4 ustawy z dnia 13
czerwca 2013 roku (Dz. U. z 18 lipca 2013 r. Nr 827 ) o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:
§1
Świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Jedlińsk w zakresie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach
(Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół / Dz. U. z 2012r, poz. 977), realizowane są bezpłatnie w
zakresie 5 godzin dziennie.
§2

1. Świadczenie udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
obejmuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka w tym:
1) przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
2) naukę samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków,
3) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych
zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.
4) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
5) umożliwiające realizację programów,
6) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł.
3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata wynosi połowę stawki
o której mowa w ust 2 niniejszego paragrafu za jedną godzinę świadczenia.
4.Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa w ust.1 rodziców (prawnych
opiekunów), za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze świadczeń przedszkola
oraz za dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§3
1.Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują
dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń
opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w § 2.
2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze, o
których mowa w § 2 określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia
uczęszczania dziecka do przedszkola.
3.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za świadczenia
wymienione w § 2 za każdy dzień nieobecności dziecka, o ile o nieobecności dziecka jego
rodzice lub opiekunowie skutecznie zawiadomią przedszkole najpóźniej przed
rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
4.Szczegółową regulację dotyczącą zasad skutecznego zawiadomienia przedszkola o
nieobecności dziecka w przedszkolu określi umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy
przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/5/2011 Rady
Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk.
§6
1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia i obowiązuje od dnia1 września
2013 r.

