
UCHWAŁA NR XXVI/203/2014
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych 
w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchożebry.

Na podstawie art. 14 ust.5 oraz art. 5c pkt 1 i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Suchożebry w zakresie 
przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój 
dziecka, a w szczególności:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne 
funkcjonowanie w przedszkolu i poza nim,

2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w różnych konkursach, przeglądach i uroczystościach,

3) organizowanie gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, rozwijających 
zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny 
i społeczny,

4) działania umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji pedagogicznych,

5) opieka nad dzieckiem z elementami integracji i ćwiczeń

2. Za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 1 zł (jeden zł.) za każdą 
godzinę zajęć.

3. Opłata, o której mowa w ust.2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust.5b-5e ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

4. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokość świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ust. 1 określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem 
prawnym) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 Przewodnicząca Rady

Marzena Komar
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