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UCHWAŁA NR X/101/2015
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) czas przeznaczony na zapewnienie przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Pokój, zwane
dalej „przedszkolem”, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
2) wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
§ 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka są realizowane w przedszkolu w godzinach od 8:00 do 13:00,
lecz nie mniej niż 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.
§ 3.1. Określa się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole w czasie
wykraczającym poza czas określony w § 2, zwaną dalej „opłatą”, w wysokości 1 zł za świadczenia, których
zakres obejmuje:
1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;
3) organizację zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci;
4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;
5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.
2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej
godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych
dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w § 2.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty się nie pobiera.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/302/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Gosławski

