UCHWAŁA NR XLIV/247/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
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 ze zm. ) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr
142, poz.1591 ze zm. ) uchwala się , co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Santok.
§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie "podstawa programowa" używa się w rozumieniu rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U.z 2009 r Nr 4,poz.17).
2. Występujące w uchwale określenia: "rodzina", "dochód na osobę w rodzinie","kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie" używa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej( Dz.U.z 2008 r Nr
115,poz.728 - tekst jednolity ze.zm.)
3. Występujące w uchwale określenie "dziecko" używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r
o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 139,poz.992 - tekst jednolity ze.zm.)
4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Santok
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Santok
3) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za świadczenia
realizowane ponad czas podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalanej na podstawie stawki
godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu.
§ 3. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące koszty prowadzenia następujących zajęć opiekuńczo
- wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój umysłowy dziecka
2) Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym światem
3) Gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka
4) Zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
5) Zajęcia plastyczne i muzyczne
6) Zajęcia rozwijające teatralne uzdolnienia dzieci
7) Zajęcia metodą "dobrego startu " wg M.Montessovii
8) Przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy
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9) Prowadzenie zajęć czytelniczo - literackich w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom "

7) Zajęcia metodą "dobrego startu " wg M.Montessovii
8) Przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy
Santok
9) Prowadzenie zajęć czytelniczo - literackich w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom "
§ 4. 1. Opłatę za świadczenia wymienione w § 3 ustala się w wysokości 1,50 zł za jedną godzinę realizacji tych
zajęć i nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Powyższa opłata podlega zwrotowi w wysokości 1/21 za każdy dzień w przypadku nieobecności dziecka.
§ 5. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej,
o której mowa w § 4 ust.1, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 6. Dla dzieci niepełnosprawnych , posiadających orzeczenie o niepełnosprawności obniża się opłatę miesięczną
o której mowa w § 4 o 30 %.
§ 7. Dla rodzin spełniających do 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,których dzieci uczęszczają
do przedszkoli wprowadza się ulgi w opłacie miesięcznej w wysokości:
1) 50 % opłaty ponoszonej na drugie dziecko
2) 75 % opłaty ponoszonej na trzecie dziecko
3) 100 % opłaty na czwarte i kolejne dziecko
§ 8. Dyrektor może obniżyć opłatę miesięczną do 30 % jej wartości rodzinom niespełniającym kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej,które znalazły się w trudnej
sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych:
1) Śmierci jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących
2) Nieuleczalnej lub ciężkiej,długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka,
wspólnie zamieszkujących i gospodarujących
3) Ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, prawnych
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących
4) Pożaru lub zalania mieszkania
5) Zniszczenia , kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny
6) Klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę
7) Oraz innego zdarzenia losowego mającego wpływ na kondycję psychofizyczną, w tym materialną rodziny
§ 9. Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 10. 1. Opłaty wnoszone są z góry do 15-go dnia każdego miesiąca, do kasy przedszkola
2. W indywidualnych uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przesunąć termin płatności, nie
dalej jednak jak do końca miesiąca kalendarzowego, za który jest wnoszona opłata.
3. W przypadku zwłoki w uiszczeniu opłaty, obowiązują odsetki ustawowe.
§ 11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłatę za wyżywienie zwraca się:
1) Od pierwszego dnia nieobecności dziecka , jeżeli nieobecność została zgłoszona przed jego rozpoczęciem
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2) Od drugiego dnia nieobecności, jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpiło w trakcie jej trwania
§ 12. Traci moc Uchwała Rady Gminy Santok Nr V/42/2003 z dnia 27 marca 2003 r w sprawie ustalenia opłaty

§ 11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłatę za wyżywienie zwraca się:
1) Od pierwszego dnia nieobecności dziecka , jeżeli nieobecność została zgłoszona przed jego rozpoczęciem
2) Od drugiego dnia nieobecności, jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpiło w trakcie jej trwania
§ 12. Traci moc Uchwała Rady Gminy Santok Nr V/42/2003 z dnia 27 marca 2003 r w sprawie ustalenia opłaty
stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od
dnia 1 listopada 2009.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Boczula
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