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UCHWAŁA NR XXIX/281/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Nowa Wieś Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Nowa Wieś Wielka
w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego
uwzględniającego podstawę programową, odbywa się w przedszkolach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 13.00.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa
Wieś Wielka w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 ust.1, za zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz dydaktyczne.
2. Świadczenia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) opiekę nad dzieckiem, realizowaną przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka;
3) gry i zabawy edukacyjne, aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich
potrzeby aktywności i zainteresowania;

1) z

2013 r. poz. 645,
U. z r.2004 Nr 109, poz.1161; z r.2003 Nr 137, poz.1304; z r.2004 Nr 69, poz.624, Nr 273, poz.2703, Nr 281,
poz.2781; z r.2005 Nr 17, poz.141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020; z r.2003 Nr 137, poz.1304; z r.2005 Nr 167,
poz.1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz.2104; z r.2006 Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z r.2007
Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 120, poz.818, Nr 115, poz.791, Nr 80, poz.542, Nr 181, poz.1292, Nr 180, poz.1280;
z r.2008 Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 145, poz.917; z r.2009 Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr
56, poz.458; z r.2008 Nr 145, poz.917, Nr 235, poz.1618; z r.2009 Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705; z r.2010 Nr 44,
poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857; z r.2009 Nr 157, poz.1241; z r.2011 Nr 106, poz.622, Nr
112, poz.654; z r.2009 Nr 56, poz.458; z r.2011 Nr 205, poz.1206, Nr 149, poz.887, Nr 139, poz.814; z r.2012, poz.941
i 979; z r.2011 Nr 205, poz.1206; z r.2012, poz.979; z r.2013, poz.827.

2) Dz.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 3047

5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
6) zabawy edukacyjne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
§ 3. 1. Opłata za świadczenia, o których mowa w § 2, za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej
wynosi 1 zł (słownie złotych: jeden) za każdą rozpoczętą godzinę.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji zgodnie z art. 14 ust. 5b, 5c, 5d, 5e
ustawy o systemie oświaty.
§ 4. Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem oraz zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole
publiczne określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem publicznego przedszkola a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ust. 1, podlega
zwrotowi.
§ 6. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, za pobyt dzieci z rodzin pozostających pod opieką
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLII/431/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa
Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 186, poz. 2482).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Kruszyna

