
UCHWAŁA Nr )C(III l I35 l 20t2
Rady Gminy Gózd

z druaZI.09. 2012t'

w sprawie opłaĘ za dodatkowąusfugę świadczonąw Przedszkolu Public6.ym

prowadzonym przez Gminę Gózd'

Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 
-wrześruią 

]991r' o systemie

oświaty ( b.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz ąrt'l8 ust'2 pkt' 15

ustawy ) dru 8 marca 1990r. o samorządzie gminny / t; Dz U' z 200Ir'

Nr ]i2, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Gózd, uchwąlą co nastęaje;

$1.
Przedszkole prowa dzone przęZGminę Gózd świadczy dwojakiego rodzaju

usługi:
1) UIługę oświatowo _ wychowawczą beryłatną_ po1egającąna rea1izacji co

,ruj*"ił i godzinnej podstawy programow9j wrchowania przedszkolnego' na

,łsadaciok'"ś1o''ych w statucie przedszkola'

2) Usługę opiekuńczo - byową odfatną_ polegającąna Sprawowaniu.przez

prr"arłiole nadzoru nad dzieckiern z1ec onego ptzez rodziców' stanowiąca

świadczenie wykra czające ponad podstawę programowa wychowania

przedszkolnego i realiżow anąp oza czasem ptzemnczonym na j ej r ealizację'

3)Bezpłatne rLauczanie, wycńówanie, opieka ręalizowane sąw przedszkolu od

godz.7.30 do godz- LŻ.30
$2.

Na usfugę w $ 1 ust.2 składa się:

r|oo.tJ**ńi. do wieku ,potrzeb i możliwości dzieckazajęc zapewniających

mu bezpiecme funkcjonowanie w przedszkolu:

ul irrveoiowanie miejsóa zabaw,wypoczynku i snu dziecka'

b/ nauka samodzielnego korzystania ztoa\eĘ, mycie zębów i spoĄrwanie

posiłków,
cl nadzornad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i

grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnąttz'

2) P r ry gotowani e dzie ći do udzi afu w konkurs ach przedszkolnych,

środowi skowych oraz impr ezach arĘ sty cznych i oko li czrro śc iowych'

3) Gry izabawy wspomagające rorwój ruchowy dziecka'

4) Gry i zabawy *'po*u!uj ą." rr^, oj umysłowy dziecka otaz r om{ij aj ące

zainteresowania dziecka.
$3.

1) Ustala się opłatę za jednągodzinę świadczeń, o których mowa w $ 1 ust' 2

w wysokos.i zpo ń. oplitępobiera się za kuŻdąrozpoczętągodzinę

świadczenia
2) opłatę miesięcznąustala się na podstawie sJ1wki godzinowej określonej w

ust.l oraz]ic)by god"io, *."uri" których dziecko korzysta ze świadczeil

określonychw $ 1ust.2 '



3)Przezmiesiąc rczliczeniowy obowią7ujący w przedszkolu rozumie się 20 dni

roboczych.
4) w przypadku ciągłej 14 dniowej lub dłuŻsĄ nieobecności dziecka w

po"arrxitu opłata, o której mowa w pkt.1 podlega proporcjonalnemu

zmniejszeniu w rńesiąc,' następującym po miesiącu , w którym dziecko było

nieobócne za kaŻdy dzienabsencji w miesiącu poprzednim.

$4.

1) Umożliwia się stosowanie zrvolnieruaZopłat określonych łv $ 3 ust'I i2 w
przypadku:
- wypaatów losowych rodziców lub opiekunów dziecka aw szczególności:

,gói,trwałe kalectwo, długotrwała choroba, poŻat itp.

z\prudzielenia zwolnien o *tor-7ch mowa w $ 4 ust.1 właściwy jest dyrek1or

piacówki po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

$s.
opłaty, o których mowa w $ 3 ust.1 i 2 wnoszone sąprzezrodziców
( ópieńnów piawnych ) do dnia 10 kazdego miesiąca nasĘpującego po

miósiącu, w którym świadczo na była usługa'
$6.

Rodzice ( opiekunowie prawni ) w karcie zgloszenia dziecka do przedszkola

deklarują dzienną \iczbĘ godzinkorzystania w danym roku szkolnym przez

dziecko ze świadczeń opńkuń czo _ bytowych o których mowa w $ 2'

$7.

Szczegółowy zakres odpłatności za usfugę opielruńczo _bytowa o której mowa

w $ 1-ust. 2 określa,'*ó*u międ"y dyrektorem placówki a rodzicem

( opiet<unem prawnym ) dzieckaprzedlub z chwiląuczęszczatia dziecka do

przedszkola.
$8.

Traci moc uchw ała nr XII l 67 l2OI1 Rady Gminy Gózd z dtia 25 .I}.ZOItt.

w sprawie opłaty za dodatkowąusługę świadczonąw Przedszkolu Publicznym

prowadzonym przez Gminę Gózd'
$e.

Wykonanie uchwał powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Placówki'

$ 10.

Uchwała wchodzi w Ęciepo upływie 14 dni od dnia ogłodzetiaw Dzienniku

Urzędowym Wojew odztwa Mazowieckiego'
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