
UCHWAł/. Nr )oo(ll8820l3
Rady Gminy Gózd

zdnla 26wuania20l3r.

w qprawie oplat zaffignniąudzielane przu przodszr<ob publitzre prrowadzone pzez Gminę Gfol

Napdsnwie art. 18 wt. 2 pld 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sarnotzqdzie gminny (tel<st

jednolity: Dz' U. z 23.05'2013 r. poz. 594 ze zm) oraz art. 14 tłst. , 5aw nłięlatz ąrt. 5 tnt. 5,

art 5c pld I i art. 6 ust. 1 pld 2 wtaly z dnia 7 września I99] r. o systemie oświay (fuI6t
jedrnlity: Dz. Uz 2004r. Nr 256, pz. 2572 z pzh zm) Rada Gminy Gózd trcłtwala co następuje:

s1.
Przedszkole prowadzone przez Gminę Gózd świadczy dwojakiego rodzajuusfugi:

1) Usfugę oświatowo - wychowawczą ,bezpłatną polegającanarealizacji co najmniej 5

godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych
w statucie przedszkola.

2) Usługę opiekuńczo- bytową nieodpłatną polegająca na sprawowaniuptzez przedszkole
nadzoru nad dzieckiem zleconego ptzez rodziców, stanowiąca świadczenie wykraczające
ponad podstawę programową wychowaniaptzedszkolnego i realizowanąpoza czasem
ptzeznaczonym na j ej rcalizację.

3) Bezpłahre nauczanie, wychowanie, opieka realizowane są w przedszkolu od godziny
7.30 do 15.30

s2.
Na usługę w $ t ust. 2 składa się:

1. Dostosowanie do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zajęć zapewniających mu
bezpieczne funkcj onowanie w przedszkolu:
a) przygotowanie miejsca zabaw, wypocąmku i snu dziecka
b) nauka samodzielnego korzystaniaztoa7eĘ, mycie zębów i spożywanie posiłków,
c) nadzót nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych

zaba'w w pomiesz czeriach i na zewnątz.
2. Przygotowanie dńeci do udziału konkursach przedszkolnych, środowiskowych oraz

imprezach artystycznych i okolicznościowych.
3. Gry i zabawy wspomagająceromłój ruchowy dzięcka.
4. Gry i zabawy wspomagający rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania

dzięcka.

s3.
Nie pobiera się opłat zaświaóczenia o których mowa w $ lust. 2

$4.
Rodzice _ opiekunowie prawni w karcie zgJoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym ptzez dziecko zę śvnadczeń opielcuńczo-
bytowych o których mowa w $ 2.

ss.
Traci moc uchwała nr )CilIVl35l2ol2 Rady Gminy Gózd z drua21.09.2012 r. w sprawie opłaĘ
za dodatkową usfugę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadz€rym ptzez" GminęGózd.

só. l
W/<onanie uchrłĄ powierza się wójto\^/i Gminy.

s7.
Uchrłała wcMzi w 4ycie po rpĘwie 1 4 &i od dnia ogłowlia w Dziemfu Urzdowy'n Wojevłodńnia
Iv1arcwieckięo.
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