UCHWAŁA NR XLVIII/343/2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czarnocin
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r., poz.594 ze zm.) i art.14 ust.5, w związku z art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(D.U.z 2013r. poz.827) Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co
następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina
Czarnocin, zwane dalej „placówkami”.
§ 2. Placówki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 i obejmują realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
§ 3. 1. Odpłatność dla rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w placówkach w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują zajęcia opiekuńczowychowawcze i dydaktyczne wymienione niżej:
1) zapewnienie fachowej opieki pedagogicznej,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i twórcze rozwijające zdolności dziecka,
6) kształtowanie nawyków higieniczno- kulturalnych,
7) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych,
8) zajęcia rozwijające zainteresowanie i uzdolnienie artystyczne u dziecka,
9) opieka logopedyczna,
10) zajęcia terapeutyczne( w tym terapia pedagogiczna i logopedyczna),
11) nauki języka obcego.
2. Odpłatność za każdą rozpoczętą dodatkowo godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych
prowadzonych z dzieckiem ponad wymiar określony w § 2, ustala się w wysokości 1 zł.
3. Opłatę, ustaloną w ust.2 obniża się o 50% za drugie i następne dzieci uczęszczające do placówki z tej
rodziny.
4. Opłata za każdą godzinę zajęć, o której mowa w ust.2 i 3 , podlega corocznej waloryzacji za zasadach
określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 4. 1. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 jest iloczynem stawki
godzinowej oraz zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w placówce
ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Zakres świadczeń wykraczających poza podstawę programową, zasady pobierania opłat miesięcznych za te
świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna
zawierana pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami ( opiekunami prawnymi).
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3. Opłata miesięczna, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za
wyżywienie dziecka w placówce ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym ,na poziomie
kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w placówce opłata, o której mowa w § 4 ust.1 podlega
proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy
dzień absencji w miesiącu poprzednim.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7. Traci moc uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie oraz Uchwała Nr
XI/97/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 września 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Warszawa

Id: ENTAX-WJYDV-OPHEG-MVMSR-MTQBS. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw(D.U.z 2013r poz.827
ze zm.) potocznie zwana „ustawą przedszkolna” wprowadziła od dnia 1 września 2013r ograniczenie możliwości
pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, przewyższających kwotę 1 zł za godzinę zajęć. Rada Gminy wprowadziła
uchwałę obejmującą wszystkie placówki w których jest prowadzone wychowanie przedszkolne tj. przedszkola,
oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest gmina Czarnocin. Zniesione zostały bariery w upowszechnianiu wychowania
przedszkolnego, zagwarantowane każdemu dziecku dostępu do oferty zajęć prowadzonych w przedszkolach ,
oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego. Opłaty ustalone w § 3 ust.2 niniejszej
uchwały mają charakter symboliczny, nie potrzeba więc kalkulacji ekonomicznej, gdyż nie naruszają zasad
ekwiwalentności.
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