DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 9 maja 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1055

Data: 2016-05-09 14:08:32

UCHWAŁA NR XVIII/110/16
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości stawki opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś realizuje programy
wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną
w odrębnych przepisach i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie,
5 dni w tygodniu.
§ 2.1. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym
wymiar bezpłatnych zajęć, o których mowa w § 1, realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu
są odpłatne i obejmują w szczególności:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;
2) zajęcia kształtujące twórcze postawy;
3) zajęcia inspirujące do poznawania i odkrywania siebie i świata;
4) zajęcia wyzwalające aktywność własną dziecka;
5) zajęcia umożliwiające relaksację i wyciszenie;
6) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania.
2. Opłatę za świadczenia, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1,00 PLN, za każdą godzinę
korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola ponad czas określony w § 1 uchwały i podlega waloryzacji
zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.
§ 3. W przypadku równoczesnego pobytu w przedszkolu więcej niż jednego dziecka z jednej rodziny,
opłata miesięczna za drugie i kolejne dziecko wynosi 80% stawki określonej w § 2 ust. 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.
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§ 5. Traci moc uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Flegel

