
 

 

UCHWAŁA NR XXX/283/16 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Karpaczu wykraczające poza czas 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, poz. 1954 oraz poz. 1985) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole w Karpaczu w zakresie wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5, wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, tj. ponad 5 godzin dziennie, są odpłatne. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające 

prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności: 

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne 

funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem, w tym: 

a) przygotowanie miejsca do zabawy i wypoczynku dziecka, 

b) nadzór nauczyciela i pracownika nad wypoczywającym dzieckiem, 

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym 

powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej; 

3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach 

artystycznych i okolicznościowych; 

4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę 

programową; 

5) gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka; 

6) naukę języka obcego. 

3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, 

udzielanych w czasie godzin pracy Przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł. 

§ 2. Zasady korzystania ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 1 ust. 1, zakres 

korzystania oraz zasady i tryb pobierania opłat za ww. świadczenia określa umowa zawarta pomiędzy 

Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi). 

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 3, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych  

na życzenie rodziców przez inne niż Przedszkole podmioty. 
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§ 4. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 maja 

2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Karpaczu wykraczające poza czas 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. nr 142, poz. 

2338 ze zm.) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza: 

E. Walczak 
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