
UCHWAŁA  NR XXXI/260/2013 
RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ 

z dnia 20 września  2013 r. 
w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) Rada Gminy   w Jasienicy Rosielnej uchwala, co następuje:               
 

 §1 
1.W przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Jasienica Rosielna, zwanych dalej „przedszkolami”, zapewnia się 5 godzin bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki: 
- w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej w czasie od godz.730 do godz. 1230, 
- w Zespole Szkół w Orzechówce w czasie od godz.745 do godz. 1245, 
-  w pozostałych przedszkolach w czasie od godz. 800 do godz. 1300. 
2. W czasie, o którym mowa w ust. 1 zapewnia się realizację  podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.                    
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                                     
w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 977). 

§ 2 
W przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna opłacie podlegają świadczenia 
przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące: 
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 
2) zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, 
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające 
ich potrzebę aktywności i zainteresowania, 
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 
5) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, 
6) prowadzenie zajęć czytelniczo - literackich. 

§ 3 
1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkola   w wymiarze 
przekraczającym wymiar określony w  §1, w wysokości 1 zł za godzinę zajęć. 
2.  Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz 
deklarowanej przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu dziecka            
w  przedszkolu, za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej. 
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata  określona w ust.2 podlega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu za każdy dzień absencji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było 
nieobecne, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka nie później niż w pierwszym jej dniu do godziny 
800. 

                                                                   § 4 
1. Opłaty o których  mowa w § 3  zaokrągla  się do pełnej złotówki  zgodnie   z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie. 
2. Opłatę miesięczną ustaloną zgodnie z § 3  pobiera dyrektor placówki co miesiąc z góry. 
 

§ 5 
Opłaty za świadczenia z tytułu prowadzonych zajęć określonych w § 3 nie obejmują kosztów wyżywienia. 

 
§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 7 

 Traci moc uchwała nr XXVI/234/2013   Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej  z dnia 26 kwietnia 2013r.                 
w sprawie opłat za świadczenia w  prowadzonych przez gminę  przedszkolach publicznych. 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 


