
UCHWAŁA NR 288/XXXVIII/2014
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. 
w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej 

Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 5c pkt 
1 w związku z art. 58 ust. 1 i art.59 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 1Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 
przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej 
w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej wprowadza się zmianę polegająca na tym, iż § 10 Statutu 
Publicznego Przedszkola w Nowej Suchej zawarty w załączniku Nr 1 wyżej wymienionej uchwały otrzymuje 
nowe brzmienie o treści :

„§ 10. 1.  Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.

3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  ustalonych w arkuszu 
organizacyjnym na dany rok szkolny .

4. Organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. Decyzja dotycząca czasu pobytu dziecka zawarta jest w umowie podpisywanej przez opiekuna 
prawnego z dyrektorem przedszkola.

6. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu do godziny 13.00.

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Nowa Sucha

b) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 
2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 
216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, 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, 979. ,2013r.  poz.7, 
poz.87.poz. 827, poz. 1317
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8. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

9. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających ponad czas przeznaczony na 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha. Zakres tych świadczeń 
obejmuje:

1) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy     dziecka,

2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych rozwijających  uzdolnienia dzieci,

4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

10. Opłaty za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową i za wyżywienie wnosi się 
w okresach miesięcznych w terminie do 15-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica 
(opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

12. Opłatę wnosi się w formie bezgotówkowej, przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola 
numer rachunku bankowego.

13. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole 
i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców 
(opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych oraz o wysokości naliczonych na dany 
miesiąc opłat.

14. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami 
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski
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