Projekt
Uchwała Nr VI/ 23 /2011
Rady Gminy Bojszowy
Z dnia 9 maja 2011r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Bojszowy
postanawia:
§1
1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Bojszowy w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone w
rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
tj.:
1) od 8:00 do 13:00 dla grup korzystających z żywienia w oddziałach przedszkolnych w Bojszowach i
w Świerczyńcu
2) od 8:00 do 13:00 dla grup bez żywienia w oddziale przedszkolnym w Jedlinie i w Międzyrzeczu
3) od 13:00 – 18:00 dla grup bez żywienia zorganizowanych w oddziale przedszkolnym w Bojszowach
i Świerczyńcu
§2
1. Dodatkowe usługi świadczone przez Przedszkole prowadzone przez Gminę Bojszowy są
odpłatne.
2. Opłata za dodatkowe świadczenia obejmuje następujące zajęcia realizowane poza godzinami
określonymi w § 1:
1) zajęcia opiekuńczo wychowawcze,
2) zajęcia rytmiczno – taneczne,
3) zajęcia relaksacyjne,
4) gry i zabawy z wykorzystaniem komputera,
5) zajęcia praktyczne,
6) zajęcia ekologiczne,
7) zajęcia z wiedzy o regionie
8) rozwijanie zainteresowań teatralnych,
9) zajęcia logopedyczne
3. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług, o którym mowa w pkt.2 w
wysokości:
 3zł za godziny: 6:00 do 7:00 i od 15:00 – 17:00,
 2zł za godziny: od 7:00 – 8:00 i od 13:00 – 15:00
4. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w pkt. 3 oraz liczby
godzin, w czasie których dziecko korzysta z dodatkowych usług.
5. Opłata za żywienie ustalona jest przez Dyrektora przedszkola na podstawie kalkulacji
§3
Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilno –
prawna pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka.
§4
Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XIV/67/2008 z dnia 18.02.2008r. w sprawie opłat za
świadczenia Gminnego Przedszkola w Bojszowach.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

