
UCHWAŁA Nr XII l 67 naLl
Rady Gmirry Gózd
2dnia25.10.2011.

w sprawie opłaty za dodatkow-ą usfugę świadczonąlv Przedszkolu Publicznyln

prowadzcnym przez Gminę Gazd'

Napodstawie art. 14 ust.5 ustawy zdnta7 wrzeŚnia199Ir. o systemie oświaty

t ń"'u' zŻ1a4r.Nr 256, paz. Ż57Ż zp6źn. zm.} arazart.l8 ust.2 okt 15 ustawy

zdnia8 marca 1990r. o *u*or'ądziegminnym ltj'Dz'łJ' z20a1r' Nr 142' poz'

I59], z późn. zm.l F(ada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

$ 1.

Przedszkole prowadz orle przezGminę Gózd świadczy dwojakiego rodzaju

usfugi:
1) U"sługę oŚrł.iatowo - wyclrowawczą, bezpłatną- polegającąnarea|tzacji co

nuj*rri.] 5 godzinnej podśtawy programowej wyclrowania przedszkolnego' na

,isada"i okre Ślonych w statucie przedszkola'

ij u'łogę opiekunczo _ bytową odpłatną - po1egającą na Sprawowaniu przez

pi'.a'"[ole nadeoru nad dzieckierrr zleconę go przęz rodzicow, stanowiącą

iwiadczeoie *yńac zające ponad podstawę programową wychowania

przedszlrolnego i realiiowanąpoza czasem przenfuczonym na jej realizację'

3.BezpŁatne nauczanie, wychówanie, opieki realizowane sąw przedszkolu od

godz.1 .30 do gofu. LŻ3a
$2.

Na usługę w $ 1 ust.2 składa się:

l'ń".ó;wanie do wieku, potrzeb i mozliwości dzieckazajęc zapewniających

mu bezpi ecztLe funkcjonowanie w przedszkolu:.

J prrysotowanie miójsca zabaw,wypoczynku i snu dziecka'

bl nauka samodzielnego korzystani i ztaaLety' mycie zębow i spozywanie

posiłków
cl nadzotnad dzieckiem w frakcie jego sarnodzielnych, indywidualnych i

grupowyc h zabavł w pomies zczeniach' i ta zewnątrz'

ź' irą,sotowanie dzilci do udziału w konkursach przedszkolnyclr,

Środowiskowyclr oraz impr ezach artystycznyclr i okolicznoŚciowych'

3. Gry i zabauły *rpo*ugające rorułój ruclrowy deiecka'

4. Gry i zabavły **po*u! ijw* ,o^rii umysłowy dziecka arazto^''tijające

zaintere sowania dziecka.
$3.

1) Ustala się opłatę za je&tą gogzinę śvłiadczĄo ktorych mowa w $ 1 ust'2

rł, wysokoŚci 1,50 Lł . ópłaę pobieri się za kalŻóątozpoczętą godzinę

świadczenia.
zl ópł"rę miesięc mąusta1asię na podstarvie stawki godzinowej określonej w

ust.l orłz liczb1, godzin, w czasie których deiecko korzysta ze śwŁadczetl

określonyclr w $ 1 ust.2.



3)Przezrniesiąc razliczęttiorv;l obowią,zujący w przedszkolu rozumie się 20 dni

robocrych.
4) W przypadku całodniowej lub dłuzszej nieobecności dzieckaw przedszkolrt

opłati,o ktorej mow-a w pkt.1 podlega proporcjonalnemu zmnlejszeniu w

miesiącu następujapym p; mieiiapu, w ktorym dziecko było nieobecne zakażdy

dziefi absencj i w miesiącu poprzednim'

1) Umozliwia się stosowanie zwolni."Łu; opłat określonych lv $ 3 ust. ! t2 w

przypadku:
_ ryypadków losowych rodzicorv lub opiekunow dziecka a w szczegóŁności;

,gói,trwałe kalectwo, dfugotnvała ciroroba, pożar iĘ.
,ińudzieleni arwoinieR o ktoryclr rnowa w$ 4 ust'l właściwy jest dyrektor

piacówki po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

$5.

opłaty, o ktorych mowa w $ 3 ust. 1 i 2 rł'noszone są przezrodzicow

( ópiei<unow prawnyclr ) do dnia 10 kazdego miesiąca następująceg. po

miósiącu , w którym Świadczonab3rŁa usfuga'

$6
Rodzice ( opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola

dek]arują dźtewrąliczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez

dziecko ie Świadózeń opi-ekun czo _bytowych o ktorych mowa w $ 2'

SzczegoŁowy zakres odpłatn aśei za*'lJ; opiekuńczo _ bytową o ktorej mowa

* s r 
"ust. 

2 oto.stu o*o*u między dyrektorem placowki a rodzicem

( opiekunem prawnyrn) dzieckiprzedlub z clrwilą vczęszczafLia dziecka do

przedszkola.
$8.

Traci moc uchw ała w X1IJ$Da07 Rady Gminy Gózd z dnja 31 .08.2007r.

w sprawie opłaĘ za pabrrt dńęciw przeds*o|v oraz uchwała nr

XXIXlI40i200s Raay crniny w Goździe zdnia 03. 10.2008r. w sprawie zmiany

dotyczącej opłat za pobyt dzieci w przedszkolrr'
$e.

Wykonanie uclrwaŁy powierza się Wojtowi Gminy i Dyrektorowi Placówki'

$ 10.

Uclrwała wclrodzi w źryciepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Wojewodztrva Mazowieckiego'
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