
                                                             Uchwała Nr…….                                      Projekt
                                                      Rady Gminy Zębowice
                                                      z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę 
Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t., z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 
1,  art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 67a ust. 1-4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  256,  poz.  2572  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy  Zębowice  uchwala,  co 
następuje:

§  1.  Świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  prowadzone  przez  Gminę Zębowice: 
nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są bezpłatnie przez 5 godzin dziennie, czyli od 
godz. 8.00 do godz. 13.00.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie 
obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw w 
sali oraz na wolnym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw,

2)  przygotowanie  dzieci  do  udziału  w przedszkolnych  oraz  środowiskowych  konkursach, 
imprezach artystycznych i okolicznościowych,

3)  zajęcia  umożliwiające  realizację  programów  autorskich  i  innowacji  poszerzających 
podstawę programową,

4) gry i zabawy wspomagające rozwój psychofizyczny, zainteresowanie dziecka otaczającym 
go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny,

5) gry i zabawy dydaktyczne i badawcze wspomagające rozwój umysłowy i rozwijające jego 
zainteresowanie\a,

6) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia dziecka.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń,  o których mowa w ust.  1, w 
wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

3.  Jeżeli  do  przedszkola  uczęszcza  drugie  dziecko  określonych  rodziców,  to  opłata  za  to 
dziecko, o której mowa w ust. 2, ulega obniżeniu o 20% natomiast za każde następne dziecko 
tych rodziców- o 50%.

4. Opłatę pobiera się zgodnie z faktyczną obecnością dziecka w przedszkolu w
poszczególnych miesiącach.

5. Zmniejszenie kwoty odpłatności z tytułu nieobecności dziecka następuje poprzez
pomniejszenie opłaty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dziecko było
nieobecne.



§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/79/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w 
sprawie  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  prowadzone  przez  Gminę 
Zębowice  oraz uchwała  Nr VIII/92/2011 Rady Gminy Zębowice  z  dnia  19 lipca  2011 r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola 
prowadzone przez Gminę Zębowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§  5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.


