RADA GMINY
MASŁOWICE
Uchwala Nr XLI/179/2013
Rady Gminy Masłowice
z dnia 8 listopada 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłowice

Na podstawie art. 1'8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr
281, poz. 2781; Nr 69, poz. 624; z 2005 r. Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr
17, poz. 141; Nr 249, poz. 2104; Nr 94, poz. 788, 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr
227, poz. 1658; 2007 r. Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; Nr
42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 70, poz. 416; z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 6, poz. 33; z 2010 r. Nr
127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112,
poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2 0 13r.
poz.827 ) Rada Gminy Masłowice uchwala, co następuje:
§ 1.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłowice
realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania
przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie.
§ 2. 1. Za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie
wykraczającym poza czas określony w § 1 rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do
oddziału przedszkolnego zobowiązani są do uiszczania opłaty.
2. Świadczenia realizowane odpłatnie obejmują zajęcia ogólnorozwojowe, w tym w szczególności:
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) zabawy rozwijające prawidłową wymowę dziecka,
7) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w oddziale
przedszkolnym ,
8) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę
programową.
3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 2 wynosi
1,00 zł. .W przypadku gdy korzystanie ze świadczeń, nie obejmuje pełnej godziny należna opłata ulega
proporcjonalnemu zmniejszeniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego .
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