UCHWAŁA Nr 393/LVl2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

w

z dnia 30 grudnia 2013 roku
sprawie: usta|enia wysokoŚcj opłat za korzystanie z wychowania przedszko|nego w
prowadzonych przez miasto publicznych przedszkoIach i oddziałach
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Na podstawie art'18 ust'2 pkt 15 ustawy Z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym (tekst
jednolityz2013r.poz'594zpÓżn'zm'\wzw.zarl14ust'5pkt1i2iust.5austawyzdnia7Wrzesnia
1991 roku o systemie ośWiaty (]'t' z20a4r'w Dz'U. Nr256 poz'2572 z pÓŹn' zmianaml) Rada Miejska
Sierpca uchwala' co następuje:

s

1.

1'Przedszkola i oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych prowadzone przez gminę lV]iasto
Sierpc zapewniają bezpłatne nauczanie' Wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie'
przeznaczonych na realizację podstawy programowej Wychowania przedszkołnego'
2.Zakres godzinowy przeznaczony na bezpłatne nauczanie, Wychowanie i opjekę,
o ktÓrym mowa W Ust.1' jest określonyna dany rok szkolny przez dyrektora w ramowym rozkładzie
dnia i.]est podawany do Wiadomości rodzicóW W sposÓb zwyczajowo przyjęty w przed szkoIu/szkole
podstawowej, a takze pUblikowany na stronie internetowej tej p|acÓWki.

OPŁATA ZA ZAJĘclA DoDATKOWE
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1 '

Rodzic ponosi odpłatnoŚc za korzystanie przez dzjecko z zajęć dodatkowych (dalej
za
''opłata
zajęcia dodatkowe'') realizowanych W przedszkolu ioddZiale przedszkolnym poza czasem
pŻeznaczonym na beŻpłatne nauczanie, opiekę i Wychowanie' obejmujących:
1) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
2) zajęcia Wspierające swobodne zabawy dzieci i indywidualne zainteresowania' WyZWalające
aktywnoŚĆ Własną'

3) Zajęcia poszerzające podstawę programową wychowania przedszkolnego W

na realizację programÓw innowacyjnych

i

autorskich,

tym pŻeznaczane

4) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwÓj psychofizyczny dziecka;
5) gry izabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym
ŚWiatem;
6) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwÓj fizyęzny dziecka',
7) zajęąa wpływające na rozwÓj sfery intelektualno-poznawczej i korygujące Wady Wymowy
uZlśLl\d
'

8) przygotowanle dziecka do Udziału W przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach

okolicznościowych' konkUIsach'

9) zabawy tematyczne, Wspomagające rozwÓ.j emocjonalny i społeczny dziecka'
10) za]ęcla religji'

1 1) nadzÓr nad wypoczywającym dzieckjem.
2' opłata za zĄęcia dodatkowe nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłkÓW' ktÓre ustala Się według

odrębnych przepisÓW.

'1

'
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Ustala się opłatę za zajęcia dodatkowe w Wysokości 1 ,00 zł za kaŻdąrazpoczętągodzinę tych

zajęć'
2'opłala, o ktÓrej mowa w ust'1 jest Wa]oryzowana na zasadach określonychW ustawie o systemie
oŚWiaty'

3'WysokośĆ opłaty po Waloryzacji' ogłoszona przez ministra właŚciwego do spraw oświaty i
wychowania' Zostaje podana do pUblicznej Wiadomości na tablicach ogłoszeń istronach
]nternetowych Wszystkich placÓwek realizujących wychowanie przedszkolne'

s4.

1-Liczbę godzin pobytu dziecka W miejsk]ej placÓWce Wychowania przedszkolnego okreŚ|a umowa
cywilnoprawna zaWańa między dyrektorem przedszkola a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
2.WysokoŚc odpłatnościza zĄęcia dodatkowe naliCzana jest W cyklu miesięcznym jako iloczyn stawki
Za jedną godzinę zajęÓ dodatkowych i liczby zajęc W danym miesiącu' z których dziecko korzystało,
z uwzględnieniem zasad ustalonych W statucie przedszkola'
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Za ząęcia dodatkowe realizowane w oddziałach pŻedszko|nych w szkołach podstawowych jest

pobierana opłata na zasadach okreŚlonych W ninie'iszej uchwale, z Wyłączeniem zajęÓ realizowanych
w ramach pobytu dziecka W śWietlicy'

ULGl l ZWOLNlENIA Z OPŁATY zAzAJĘClA DoDATKoWE
s6

1.Zwalnia się z opłaty za zĄęcia dodatkowe W przedszkolu za jedno dziecko
zasiłek rodzinny' Wychowu.]ących co najmniej czworo dzieci pozostających
WspÓlnym gospodarstwie domowym z zastrzezeniem ust'2.
2'Zwolnienie' o którym mowa W ust'1 przysłUguje rÓWniez W przypadku' gdy
pełnoletnie' pobierające naukę' jednak nie dłuze.j niz do ukończenia przeż tó

rodzicóW pobierających

na ich utizymaniu iwe

W rodzinie jest dziecko
dziecko Z4-roku życia.
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Rodzicom' pobierającym zasiłek rodzinny, ktÓrych jednoczeŚnie dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do
danego przedszko|a, przysługu'1e Ulga w opłacie Za zajęcia dodatkowe w wysókości 50% na drugie i
kolejne dziecko.
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1.Całkowicie zwalnia się z opłaty za zajęcia dodatkowe rodzicÓW przedszkolaka uwzględnionego
przez dyrektora W spisie systemu lnformacji ośWiatowej w związku z przedstawionym o}zlczeniem
potrzebie kształcenia specjalnego, Wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-

o

pedagogiczną

2'W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŻna zwolnić z opłaty rodziców przedszkolaka Z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specja]nego' wydanym przez pubiiczną poradnię
pS_ycholog iczno-pedagogiczną' ktÓry nie Został Zgłoszony przez dyrektora do spisu śystemu
lnformacji oŚWiatowej.

se

1'Zn]Żki lub całkowitego zwolnienia z opłaty Udziela się na Wniosek rodzica Iub opiekuna prawnego

dziecka

2'

Rodzic/opieku n prawny przedszko|aka ubiega'jący się o całkowite lub częŚciowe zwolnienje z opłat'
określone w niniejszej uchwale, przedstawia w formie oŚwiadczenia dańe niezbedne do ustalenia
uprawnienia do tego zwolnien ja.

POSTANoW|ENlA KoŃcoWE
Traci
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10.

uchwała nr 94lxlll2011 Rady Mjejskiej sierpca Z dnia 6 |ipca 2011 roku W sprawie:
zasad ustalania WysokoŚci opłat za ŚwiadcZenia udzjelane przez publiczne przedszkola

W

Sierpcu,
uchwała Nr 139/XVlll/201 1 Rady N4iejskiej Sierpca z dnia 30 listopada 201 1 roku zmieniająca
uchwałę wskazaną W pkt 1
oraz uchwała nr 249/XXX|!ll2012 Rady Nłie.]Skiej Sierpca z dnia 28 listopada 2012 roku
zmieniające uchwałę Wskazaną w pkt 1 '
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12.

s

13.

Wykonanie uchwały powierza się BUImiStrZoWi lV]iaSta Sierpc'
Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzlenniku Urzędowym WojewÓdztwa Mazowieckiego'
Uchwała Wchodzi W Życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie od
1

WrzeŚnia 2014 raku
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