DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 9447

Data: 2015-11-24 14:14:53

UCHWAŁA NR IX/48/2015
RADY GMINY KARNIEWO
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Karniewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515) oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Karniewo w zakresie
realizacji podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karniewo, wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego, obejmujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze realizowane poza
godzinami, o których mowa w § 1, są odpłatne.
2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1, są:
1) gry i zabawy dostosowane do możliwości dziecka,
2) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i umysłowy, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania
otaczającym światem,
3) zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacji pedagogicznych poszerzających
podstawę programową wychowania przedszkolnego,
5) nadzór nauczyciela oraz pracowników obsługi nad dzieckiem podczas samodzielnych i grupowych zabaw
w pomieszczeniach przedszkola oraz na terenie przedszkolnego placu zabaw,
6) przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka, a także nadzór nad wypoczywającym dzieckiem,
7) przygotowanie dzieci do udziału w organizowanych przez przedszkola uroczystościach i innych imprezach
z udziałem rodziców (opiekunów prawnych) i przedstawicieli środowiska lokalnego.
§ 3. 1. Za określone w § 2 świadczenia opiekuńczo wychowawcze realizowane z dzieckiem, w wymiarze
przekraczającym czas niezbędny na realizację podstawy programowej, ustala się odpłatność rodziców
(opiekunów prawnych) w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z dodatkowych
świadczeń.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty.
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3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 stanowi iloczyn opłaty wskazanej
w ust.1, liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz zadeklarowanej dziennej liczby godzin
przebywania dziecka w przedszkolu przekraczającej czas na realizację podstawy programowej.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez
przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów prawnych), kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów
ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§ 5. Ustala się 30% ulgę w opłacie, o której mowa w § 3, dla drugiego i kolejnych dzieci z danej rodziny,
uczęszczających w danym roku szkolnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karniewo.
§ 6. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat i zwrot opłat za świadczenia, o których mowa w § 2 określa
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem danego przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka.
§ 7. 1. Rodzice lub opiekunowie mogą zrezygnować ze świadczonych przez przedszkole usług. Rezygnacja
winna być zgłoszona dyrektorowi przedszkola w formie pisemnego oświadczenia z czternastodniowym
wyprzedzeniem. Rezygnacja z usług przedszkola nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za miesiąc,
w którym została złożona.
2. Rodzice lub opiekunowie mogą zawiesić korzystanie ze świadczenia przez przedszkole dodatkowych
usług na okres zgłoszonej nieobecności dziecka dłuższej niż pięć kolejnych dni roboczych. Proporcjonalna
część opłaty wniesionej wcześniej za cały miesiąc zostanie zaliczona na poczet kolejnego miesiąca.
§ 8. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor placówki prowadzącej
stołówkę, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W przypadku nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden dzień, opłata za wyżywienie podlega
zwrotowi w wysokości iloczynu stawki żywieniowej za jeden dzień oraz liczby dni nieobecności
w przedszkolu.
3. Zwrot stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje
w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.1400.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.
§ 10. Tracą moc uchwały Rady Gminy Karniewo:
1. Nr VIII/33/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
w prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych.
2. Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/33/2011 Rady Gminy
Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych
przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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