
Uchwała Nr XLIV/286/2010
Rady Gminy Ślemień

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Ślemień

Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

   

       Na podstawie  art.  18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o  samorządzie

gminnym  (tj.  Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z póź. zm)  i art. 14 ust.  5 ustawy z dnia

7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z póź, zm.), 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się  częściową odpłatność miesięczną  za świadczenia  dodatkowe realizowane

przez  Przedszkole  Publiczne  prowadzone  przez  Gminę  Ślemień  w  zakresie

przekraczającym  realizacje  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego,

wykraczającej poza pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Opłata  za  świadczenia  dodatkowe  obejmuje  następujące  zajęcia  opiekuńczo-

dydaktyczno – wychowawcze:

a) naukę czytania i pisania,

b) kształcenia sprawności językowej,

c) zajęcia z terapii pedagogicznej, 

d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

e) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci

oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,

f) gry  i  zabawy  edukacyjne  wspomagające  rozwój  psychofizyczny,  emocjonalny  i

społeczny dziecka,

g) zabawy  aktywizujące  oraz  badawczo  –  rozwijające  zainteresowania  otaczającym

światem.

§ 2

1. Ustala  się  opłatę  za  1  godzinę  realizacji  zajęć  opiekuńczo  –  dydaktyczno  –

wychowawcze wymienionych w § 1 ust. 2, w wysokości 1,50 zł i nalicza się  ją  za

każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.



2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin i stawki wskazanej w ust.

1. 

3. Liczba  godzin  zajęć  wymienionych  w  §  1  ust.  2  świadczonych  miesięcznie  w

przedszkolu  określona  zostanie  w  umowie  cywilnoprawnej,  zawartej  pomiędzy

Dyrektorem, a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 ust. 1

podlega  proporcjonalnemu  zmniejszeniu  w miesiącu  następującym  po  miesiącu,  w

którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4

Traci  moc  uchwała  nr  XVIII/133/2008 Rady  Gminy  Ślemień  z  dnia  15  maja  2008  r. w

sprawie:  ustalenia  wysokości  opłaty  stałej  za  świadczenia  prowadzonego  przez  gminę

Ślemień Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

§ 5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  z  mocą

obowiązująca od dnia 1 września 2010 r.


