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UCHWAŁA NR XXIX/233/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat
w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1985) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:
§ 1. Płatne świadczenia dla dzieci w wieku do 5 lat udzielane przez przedszkola - w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, uwzględniających realizowane przez 5 godzin dziennie bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
- obejmują zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka oraz inne świadczenia
na rzecz dziecka wyszczególnione w § 3.
§ 2. Koszt każdej rozpoczętej godziny udzielania świadczenia, o którym mowa w § 1, ponosi rodzic
(opiekun prawny) dziecka. Wysokość tej opłaty wynosi 1 zł (jeden złoty).
§ 3. Do świadczeń płatnych zalicza się wyszczególnione niżej świadczenia:
1) zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
2) zajęcia, gry i zabawy edukacyjne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka;
3) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności artystyczne dzieci, w tym zajęcia
przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i projektach
edukacyjnych, imprezach okolicznościowych i artystycznych;
4) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
5) nauka języka obcego;
6) opieka nad dzieckiem od lat trzech, uczęszczającym do oddziałów ogólnych przedszkola - w czasie jego
indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, w czasie zajęć rekreacyjnych
i relaksacyjnych;
7) praca dodatkowa z dzieckiem stymulująca jego rozwój.
§ 4. Świadczenia wymienione w § 3 realizowane są niezależnie od zajęć bezpłatnych, jako zajęcia ze względu na specyfikę prowadzenia zajęć przez nauczycieli przedszkoli - integrujące różne treści edukacyjne.
§ 5. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę
godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń wychowawczo-dydaktycznych
i innych świadczeń na rzecz dziecka, o których mowa w § 3.
§ 6.1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wnoszenia z góry comiesięcznych opłat
za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 3 oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu - do 5 dnia
roboczego każdego miesiąca kalendarzowego - na konto właściwego przedszkola lub w kasie Gminnego
Zarządu Obsługi Jednostek.
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2. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych,
w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola lub nie korzystało ze świadczeń.
Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dzienników zajęć przedszkola.
3. Korekty kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1-2, dokonuje dyrektor przedszkola, najpóźniej do 1 dnia
roboczego następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy naliczenie. Na tej podstawie rodzic/opiekun
prawny dziecka dokonuje wpłaty na konto lub w kasie Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Strzelce Opolskie.
§ 8. Traci moc uchwała nr X/48/2011 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe
świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie (Dz.U. Woj. Op. Nr 80,
poz. 1043, z 2013 r. poz. 1826).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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