UCHWAŁA NR IV/18/10
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572 ze zm.),

Rada Miasta Przeworska uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk w zakresie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół ( Dz.U. z 2009r Nr4, poz.17), realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Warunki korzystania ze stołowek przedszkolnych w tym wysokość opłat za żywienie
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie
przepisów obowiązujących w tym zakresie.
§ 3. 1. Odpłatne są świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk
w zakresie wykraczającycm poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
obejmujące koszty następujących zajęc opiekuńczo -wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne,teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspakajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania;
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
umysłowej,psychofizycznej,emocjonalnej i społecznej;

dziecka

w różnych

sferach:

3) gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu: spacery,wycieczki;
4) opieka nad dziecmi z elementami integracji,bajko terapii,muzykoterapii;
5) czynności porządkowe
i spożywaniem posiłków;

i opiekuńcze

związane

z higieną

osobistą,samoobsługą

6) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach,przeglądach,uroczystościach,imprezach itp.;
7) realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych;
8) zajęcia dla dzieci o spejalnych potrzebach edukacyjnych.
9) zabawy i działania podejmowane z inicjatywy dzieci: zabawy z wykorzystaniem
muzyki,czytaniem bajek,gry stolikowe,zabawy konstrukcyjne,tematyczne i badawcze.
2. Z dniem 1 lutego 2011 roku wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu z tytułu nauczania
i wychowania wykraczającego ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego
zameldowanego na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk w przedszkolu
wynosi:
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- 110 zł. miesięcznie za pierwsze dziecko,
- 90 zł. miesięcznie za drugie dziecko,
- 55 zł. miesięcznie za każde następne dziecko.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/214/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia opłat za przedszkole.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Przeworska
Andrzej Rozpotyński
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