UCHWAŁA NR XX/171/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 23 maja 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały NR XVI/143/2008
RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z usług przedszkola publicznego
w Szemudzie na rok 2008.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6, art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Rada Gminy Szemud
uchwala co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę nr XVI/143/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca
2008 roku, która otrzymuje brzmienie:
§1

Opłaty za świadczenia przedszkola publicznego za miesiąc (liczący średnio
30 dni) obejmują:
1. dopłatę wnoszona ze środków Gminy oraz opłatę stałą ponoszoną przez
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka za korzystanie z usług
Przedszkola Publicznego w Szemudzie zwanego dalej „przedszkolem” w
wysokości 150,00 złotych miesięcznie od każdego dziecka w 2008 r.
2. Ze środków Gminy pokrywane są koszty utrzymania pomieszczeń
przedszkola jego personelu oraz realizacji podstawowego programu
wychowawczego w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin 60minutowych dziennie przy założeniu funkcjonowania przedszkola przez
10 godzin dziennie.
3. Ze stałej opłaty wnoszonej przez osoby wskazane w ust 1 powyżej
finansowane są przekraczające podstawę programową wychowania
przedszkolnego :
• zajęcia rytmiczno- umuzykalniające
• nauka religii do wyboru z zajęciami z języka kaszubskiego jako
Regionalnego do 3 godzin/tygodniowo
• nauka języka angielskiego do 2 godzin tygodniowo
• zajęcia z logopedą do 4 godzin tygodniowo
• koszt przewozu dzieci do teatru lub na basen.
• konsultacje dla rodziców lub opiekunów z psychologiem

• gimnastyka korekcyjna
• pomoc fachowa w integracji dzieci niepełnosprawnych,
• profilaktyka medyczna
• sprawowanie nadzoru i opieki ponad 8 godzin dziennie
z zastrzeżeniem postanowienia § 5 niniejszej uchwały.
4. W przypadku uczęszczania do przedszkola dwójki, trójki lub więcej
dzieci z jednej rodziny opłata stała wynosi:
a. za pierwsze dziecko – 150,00 zł.,
b. za drugie dziecko - 100,00 zł.
c. za trzecie i każde kolejne dziecko – 50,00 zł..
5. opłaty za wyżywienie dziecka, przy czym dzienna stawka żywieniowa
wynosi 5 złotych – w tym: śniadanie - 1,50 zł., obiad - 2,50 zł.,
podwieczorek – 1 zł.,
6. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w połowie miesiąca lub
pod koniec, opłatę stałą oblicza się proporcjonalnie do ilości dni w
miesiącu przyjęcia dziecka.
§2
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości opłaty stałej i opłaty za
wyżywienie określone w § 1 ust. 1, ust.2 i ust.3 niniejszej uchwały,
wynikającą ze znacznego wzrostu cen za usługi oraz artykuły żywnościowe i
przemysłowe nie częściej niż raz w trakcie roku kalendarzowego.
§3
1. Opłaty o których mowa w § 1 uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie
dzieci uczęszczających do przedszkola i wnoszą je w terminie do 15
każdego miesiąca do kasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
2. Należność o której mowa w § 1, ust. 2 pomniejsza się odpowiednio o
dzienne stawki żywieniowe w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3
dni w przedszkolu po uprzednim powiadomieniu wicedyrektora do spraw
przedszkola lub dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zwanego
dalej „Dyrektorem zespołu”.
§4
W przypadku zalegania z opłatą przez okres 2 miesięcy, dyrektor zespołu
powiadamia rodziców dziecka na piśmie o tej okoliczności i wyznacza
dodatkowy termin do uregulowania należności. Po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu dziecko traci prawo do korzystania ze świadczeń
przedszkola publicznego, przekraczających wymiar podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

§5
1) Dzieci w wieku 6 lat mające prawo do rocznego bezpłatnego
przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) w zakresie podstaw
programowych wychowania przedszkolnego nie ponoszą opłaty stałej.
2) W przypadku korzystania z posiłków w przedszkolu rodzice lub
opiekunowie dzieci 6 letnich wnoszą za nie opłatę po uzgodnieniu z
Dyrektorem zespołu z jakich posiłków dziecko będzie korzystać.
3) Rodzice dzieci sześcioletnich z oddziałów „O”, które korzystają z
przedszkola w godzinach ponad 8 godzin programowych wychowania
przedszkolnego, wnoszą część opłaty stałej w wysokości 50,00 złotych
miesięcznie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 roku.

