UCHWAŁA NR VIII/45/2011
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie: opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Czarnocin
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) art.5 ust.5, art.5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.1 pkt
1, i art.14 ust.5 pkt 1 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256,poz.2572
z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu bez bliższego określenia,należy przez to rozumieć
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie prowadzone przez Gminę Czarnocin.
§ 2. Świadczenia przedszkola w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
o której mowa w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz.U.z 2009r. Nr 4, poz.17), realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. Odpłatne są świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, obejmujące koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz
dydaktycznych:
1) zapewnienie fachowej opieki dzieciom podczas zajęć wychowawczo- dydaktycznych, spacerów, wycieczek,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3) zabawy aktywizujące i badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) zajęcia plastyczne rozwijające sprawności manualne rąk, wyobraźnię, zdolności plastyczne dziecka,
6) kształtowanie nawyków higieniczno- kulturalnych poprzez rozmowy, pogadanki, spotkania z pracownikami
służby zdrowia,
7) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach, uroczystościach, akademiach,
8) zajęcia rytmiczne kształtujące wrażliwość muzyczną poprzez ćwiczenia i zabawy muzyczne, słuchowe i próby
gry na instrumentach rozwijające zainteresowanie i uzdolnienie artystyczne u dziecka,
9) prowadzenie nauki języka angielskiego,
10) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych mających na celu wyrównywanie braków u dzieci, które
mają trudności w przyswajaniu podstawy programowej.
§ 4. 1. Opłatę za świadczenia, których mowa § 3 ustala się w wysokości 20 zł miesięcznie od każdego dziecka
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Opłata za drugie i następne dzieci uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny wynosi 10zł.
§ 5. 1. Podstawę do ustalenia opłaty miesięcznej za wyżywienie stanowi 100% kosztów surowca zużytego do
przyrządzania posiłków dla dzieci.
2. Dzienną stawkę żywieniową z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom
fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci,ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady
rodziców w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do wnoszenia opłat określonych w § 4 do 10 dnia każdego
miesiąca, za dany miesiąc z góry. W przypadku przekroczenia terminu wpłaty od należności naliczane są ustawowe
odsetki.
§ 7. Za pobór opłat określonych w § 4 i 5 odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Przedszkola.
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§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/23/2003 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Czarnocinie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są
w czasie 5 godzin dziennie. Natomiast opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe prowadzonego
przez Gminę Czarnocin przedszkola publicznego ustala Rada Gminy zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Czarnocinie czynne jest codziennie od godz.7:30 do 14:30, czyli 7 godzin dziennie, natomiast
podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godz.8:00 do 13:00 każdego dnia
roboczego. W projekcie uchwały sprecyzowano zakres usług przekraczających podstawy programowe. W ramach
prowadzonych świadczeń realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych: 1)
zapewnienie fachowej opieki dzieciom, 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). Zmiana wysokości opłat wnoszonych przez rodziców ( opiekunów prawnych) za dzieci
uczęszczające do przedszkola spowodowana jest wzrostem kosztów utrzymania ponoszonych przez Gminę. Wzrost
ten podyktowany jest m.in. wzrostem cen energii elektrycznej, opału i innych mediów oraz wynagrodzeń
nauczycieli.
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