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UCHWAŁA NR xxvlv192/20|7
RADY GMINY STARY TARG
z dnia37 marca2017r.

w sprawie: ustalenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w przedszko|ach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowychGminy Star Targ
(Dz.U.
gminnym
ań. 18ust.2pkt 15ustawyz dnia8 marca1990rokuo samorządzie
Na podstawie
z2016t. poz.446ze zm,) otaz art.14ust.5 w związkuZ art.5c pkt 1 ustawyz dnia 7 września
co
(Dz.U ' z2016r, poz.1943ze zm.)RadaGminyStaryTarguchwala,
oświaty
1991rokuo systemie
następuj
e:

$ 1. Ilekroów dalszejczęścininiejszejuchwałyjest mowabez bliższegookeśleniao przedszkolu
oraz oddział
na|eżyprzez to rozumieó przedszkole,przedszkolew zespoleszkolno-przedszkolnym
prowadzoneprzezGminę StaryTarg.
przedszkolnyprzy szkolepodstawowej,

s2.

1. Świadczenia udzielane przez publiczlte przedszkola prowadzone przez Gminę Stary Targ
w odrębnych
w zakesie rea|izacjipodstawyprogramowejwychowaniaprzedszkolnegookreślonej
w wymiarze5 godzindziennie.
przepisachsąrealizowaneb ezpłatnie
wychowaniaprzedszkolnego,
pozarealizacjępodstawyprogramowej
2. Świadczenia'wyt.łaczĄące
w
prawidłowy
rozwój
dziecka,
a
szczególności:
wspierające
opiekę
i
zajęcia
obejmują
I) dzialaniaopiekuńczedostosowanedo wieku, potrzeb i możliwościdziecka,zapewniaj4cemu
bezpiecznefuŃcjonowaniepodczaszajęćw przedszkolui pozaprzedszkolem:
miejscado zabary, wypoczynkui snudziecka,
a) przygotowanie
dzieckiem,
b) nadzórnauczycielai pracownikaobsługinad wypoczywającym
c) nadzór nauczycielanad dzieckiemw trakcieindywidualnychzabaw na wolnym powietrzuna
placuzabaw;
terenieprzedszkolnego
2) zajęciaprzygotowującedzieci do udziałuw przedszkolnychoraz środowiskowych,imprezach
i okolicznościowych;
artystycznych
3) za1ęciaumoŹliwiającerea|izacjęprogramów autorskichi innowacji poszerzającychpodstawę
programowąwychowaniaprzedszkolnego
;
dzięcka.
do wieku i możliwości
4) gryi zabawydostosowane

$3.
opłatwynosi I zł za kaiŻdąrozpoczętą
o których mowa W $ 2 ust.2' wysokość
1.Za świadczenia,
roku,w którym
godzinęzajęćdzieckaw wieku do lat 5. opłatynie będąna|iczaneod dnia 1 września
przedszkolnego.
dzieckokończy 6 lat i rczpoczynasię dla niegoobowiązekrocznegopŹygotowania
2. WysokośÓmiesięcznej opłatyza świadczeniastanowi iloczyn liczĘ dni pobyu dziecka
w przedszkolu w danym miesiącu, opłaty wskazanej wust. 1oraz dziennej liczby godzin
przekłacza1ących
wymiar godzin,o którychmowaw $ 2 ust. 1.

3. Wysokośóopłat,wskazanaw $ 3 ust. l ' podlegawaloryzacji zgodniez przepisamiustawyz dnia
7 września
199l roku o systemieoświaty.

s4.
1. Wysokośó
stawkiżywieniowejustaladyrektorprzedszkolana podstawiesporządzonej
kalkulacji
kosztów uwzględniającej normy ż1"wieniowe.
2. Dz\ęrna stawka żywieniowa' o któĘ mowa w ust' 1 podlega zwrotowi za każńy dzieil
nieobecności
dzieckaw przedszkolu.
$ 5. Wykonanieuchwałypowierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.
$ 6. Traci moc uchwałanr IIU/1Ilf0I0 Rady Gminy Stary Targ z dnia 3l marca 20lo roku
w sprawie ustalenia opłatza świadczeniaudzielane przez ptlb|iczneprzedszkole prowadzoneprzez
Gminę Stary Targ.
$ 7. Uchwaławchodzi w życiepo upływie14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
WojewództwaPomorskiegoz mocąobowiązującą
od dnia l stycznia2017roku.
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