
UCHWALA NR XIII/I02/2011
RADY GMINY FREDROPOL

z dnia 8 sierpnia 2011 roku

w sprawie oplat za swiadczenia przekraczajace bezplatne zajecia w zakresie
realizacji podstawy programowej przez Samorzadowe Przedszkole

w Huwnikach.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.) w zwiazku z art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z pózno
zm.) Rada Gminy Fredropol uchwala co nastepuje:

§ 1

1. Swiadczenia udzielane w Samorzadowym Przedszkolu w Huwnikach prowadzonym przez

Gmine Fredropol zwane dalej "przedszkolem" w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, okreslonej w odrebnych przepisach (Zalacznik
nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkól - Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17), realizowane sa bezplatnie
w zakresie 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedzialku do piatku w godzinach
okreslonych w statucie przedszkola.
2. Podstawa programowa w Samorzadowym Przedszkolu w Huwnikach objety jest pobyt
dzieci w godzinach od iOdo 1230•

§2

1. Ustala sie odplatnosc za swiadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez
Gmine Fredropol, w zakresie wykraczajacym poza realizacje podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, obejmujace koszty nastepujacych zajec opiekunczo
wychowawczych oraz dydaktycznych:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijajace zdolnosci dzieci
oraz zaspakajajace ich potrzeby aktywnosci i zainteresowania;

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagajace rozwój dziecka w róznych sferach: umyslowej,
psychofizycznej, emocjonalnej i spolecznej;

3) gry i zabawy ruchowe w sali i na swiezym powietrzu;
4) czynnosci porzadkowe i opiekuncze zwiazane z higiena osobista, samoobsluga
i spozywaniem posilków;

5) zajecia przygotowujace dzieci do udzialu w przedszkolnych oraz srodowiskowych
konkursach, imprezach artystycznych i okolicznosciowych;

6) zajecia utrwalajace nawyki higieniczno-zdrowotne i zasady bezpieczenstwa.

2. Oplata za swiadczenia udzielone przez przedszkole okreslone w ust. 1 liczona jest za kazda
rozpoczeta godzine zajec opiekunczo-wychowawczych w wysokosci 1 zl ( slownie: jeden
zloty).



§3

Miesieczna wysokosc oplaty za czas realizacji swiadczenia ustalana jest na podstawie

stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub

prawych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas

realizacji podstawy programowej.

§4

Oplata, o której mowa w § 2 i § 3 nie obejmuje kosztów wyzywienia dziecka. Odplatnosc

za wyzywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzacym, na

poziomie kalkulacji zywieniowej obejmujacej koszty zakupu surowców spozywczych

niezbednych do przygotowania posilku.

§5

1. W przypadku wczesniej zgloszonej - usprawiedliwionej nieobecnosci dziecka

w przedszkolu oplata, o której mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu

w miesiacu nastepnym po miesiacu, w którym dziecko bylo nieobecne za kazdy dzien

absencji w miesiacu poprzednim.

2. Oplata, o której mowa w § 4 obejmujaca koszty zakupu surowców spozywczych

niezbednych do przygotowania posilków podlega zmniejszeniu odpowiednio o stawke

zywieniowa w przypadku nieobecnosci dziecka w przedszkolu zgloszonej dyrektorowi

przedszkola najwczesniej po 1 dniu nieobecnosci przed pierwszym posilkiem.

§6

Oplaty wnoszone sa przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka z góry, w terminie do
15 kazdego dnia miesiaca, w którym udzielane jest swiadczenie.

§7

Zakres swiadczen, zasady pobierania oplat miesiecznych za swiadczenia udzielane przez

Samorzadowe Przedszkole w Huwnikach, termin obowiazywania umowy oraz warunki jej

wypowiedzenia, okresla umowa cywilnoprawna zawierana pomiedzy dyrektorem a rodzicami

lub prawnymi opiekunami dziecka.

§8

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Fredropol oraz w siedzibie
Samorzadowego Przedszkola w Huwnikach.



§9

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol i Dyrektorowi Samorzadowego
Przedszkola w Huwnikach.

§ 10

Traci moc uchwala Rady Gminy Fredropol nr XXI/155/08 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie
ustalenia oplat za niektóre swiadczenia publicznych przedszkoli samorzadowych na terenie
Gminy Fredropol.

§11

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Podkarpackiego, z moca obowiazywania od 1 wrzesnia 2011 r.



UZASADNIENIE

Do Uchwaly Nr .
Rady Gminy Fredropol
z dnia .

w sprawie oplat za swiadczenia przekraczajace bezplatne zajecia w zakresie realizacji
podstawy programowej przez Samorzadowe Przedszkole w Huwnikach

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty (Dz. U z 2010 r.
Nr 148, poz. 991) wprowadzono m.in. zmiany w zakresie ustalenia oplat za swiadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne. Nowe brzmienie przepisu art. 14 ust. 5 naklada

obowiazek na organy prowadzace przedszkole (w tym przypadku Rade Gminy) ustalenie
oplat za swiadczenie udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczajacym

wymiar zajec okreslony wart. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oswiaty, czyli powyzej
5 godzin dziennie. W konsekwencji tych zmian dotychczasowe uchwaly organów
stanowiacych jednostek samorzadu terytorialnego wydane na podstawie art. 14 ust. 5

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

z pózno zm.) beda obowiazywac do czasu wydania nowych uchwal, nie dluzej jednak niz do
konca sierpnia 2011 r.

Wobec powyzszego na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Oz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózno zm.)

organ prowadzacy ustala, ze w Samorzadowym Przedszkolu w Huwnikach, dla którego
organem prowadzacym jest Gmina Fredropol, zapewnia bezplatne nauczanie, wychowanie
i opieke w czasie 5 godzin dziennie beda podlegac oplacie w wysokosci 1,00 zl za godzine

zajec z dzieckiem.

Oznacza to, ze rodzice/opiekunowie prawni nie poniosa oplat za dzieci

uczeszczajace do oddzialu gdzie nauczanie i opieka bedzie zapewniona przez 5 godzin
dziennie, natomiast za realizacje zajec powyzej 5 godzin dziennie zaplaca 1,00 zl za godzine

zajec z dzieckiem. Przy zalozeniu, ze dziecko bedzie uczeszczalo do 8,5 godzinnego
oddzialu, rodzice/ opiekunowie prawni poniosa oplate w wysokosci okolo 70 zl za miesiac

(1 zl x 3,5 godziny dziennie x 20 dni w m-cu).

Obecnie oplaty za swiadczenia w Samorzadowym Przedszkolu w Huwnikach
pobierane sa w wysokosci 60,00 zl miesiecznie za jedno dziecko.


