UCHWAŁA NR II.7.2010
RADY GMINY STARE JUCHY
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Stare Juchy.
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 14 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:
- rodzicu - należy przez to rozumieć każdego opiekuna prawnego,
- rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz.U. z 2004 r., Nr 256,poz. 2572 ze zm.).
- rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
- podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., Nr 4,
poz. 17).

2. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
są realizowane bezpłatnie.
3. Wprowadza się opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie
pobytu dziecka wykraczające ponad podstawę programową w wysokości 6% minimalnego
wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)
4. Świadczenia wymienione w ust. 3 obejmują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
wspierające prawidłowy rozwój dziecka:
1) dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć
w przedszkolu:
a) przygotowywanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,
b) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków,
c) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
2) przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych
i okolicznościowych,
3) umożliwiające realizację programów,
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5. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do
przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stare Juchy, to na każde z tych dzieci

i okolicznościowych,
3) umożliwiające realizację programów,
4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

5. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do
przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stare Juchy, to na każde z tych dzieci
przysługuje 20 % zniżki w opłacie.
6. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 3 występuje rodzic
do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
7. Zmiana wysokości opłaty następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca, po miesiącu,
w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
8. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu nie obejmuje kosztów wyżywienia.
9. Wysokość opłaty podawana jest do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Stare
Juchy.
§ 2. Wysokość opłaty określonej w § 1 zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 3. 1. Opłata ustalona w §1 podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionej popartej
zaświadczeniem lekarskim nieprzerwanej nieobecności dziecka uczęszczającego do przedszkola
przez okres 1 miesiąca.
2. W przypadku, gdy usprawiedliwiona poparta zaświadczeniem lekarskim nieobecność
dziecka w przedszkolu wyniesie w danym miesiącu nieprzerwanie 12 dni roboczych i więcej
opłata za przedszkole wynosić będzie 50% stawki podstawowej.
§ 4. 1. Opłata pobierana jest przez 12 miesięcy w roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1 za miesiąc lipiec i sierpień, przysługuje po
złożeniu przez rodzica pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola w lipcu
i sierpniu lub w jednym z tych miesięcy. Deklaracje składane są nie późnej niż do 15 czerwca
u dyrektora przedszkola.
3. Rodzic zobowiązany jest dokonywać opłat za przedszkole z góry, do dnia 15 każdego
miesiąca.
§ 5. 1. Rezygnacja z uczęszczania dziecka do przedszkola winna być złożona przez rodzica
u dyrektora przedszkola, na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed zakończeniem danego
miesiąca.
2. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 1 opłata naliczana będzie za
następny miesiąc.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/46/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26.09.2007r. w sprawie
zasad ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
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Przewodniczący Rady
Gminy
Stanisław Piela
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