Uchwała Nr XXXII/146/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę
programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 5a z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Sadowne 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, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2.
1. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkole, wykraczające poza
podstawę programową, o której 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 umożliwiające wyciszenie i relaksację;
5) zajęcia wyzwalające aktywność własną dziecka;
6) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania.
2. Opłatę za świadczenia o których mowa w ust. 1 ustala się dla dzieci w wieku do lat 5
w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkola ponad
czas określony w § 1 uchwały. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o
systemie oświaty.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż
przedszkole podmioty.
§ 4.
W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata o której mowa w § 2 ust.2,
ulega obniżeniu do kwoty 0,50 zł za drugie i każde następne dziecko.

§ 5.
Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłat, o których
mowa w § 2 ust. 2 oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub opiekunem
prawnym dziecka.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XII/41/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez Gminę Sadowne.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

