
 

 

UCHWAŁA NR 260/XXX/2016 

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2013 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez miasto publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 i 5a w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 2015, poz. 2156 ze zmianami) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega treść § 2 ust. 1 uchwały Nr 393/LV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 

2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez miasto publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, który 

przyjmuje następujące brzmienie: 

„Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko z zajęć dodatkowych (dalej opłata za zajęcia 

dodatkowe) realizowanych w przedszkolu i oddziale przedszkolnym poza czasem przeznaczonym na bezpłatne 

nauczanie, opiekę, wychowanie, obejmujących: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, 

2) zajęcia wspierające swobodne zabawy dzieci i indywidualne zainteresowania, wyzwalające aktywność 

własną, 

3) zajęcia poszerzające podstawę programową wychowania przedszkolnego, w tym przeznaczone na 

realizację programów innowacyjnych i autorskich, 

4) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka, 

5) gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem, 

6) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

7) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady wymowy dziecka, 

8) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach okolicznościowych, 

konkursach, 

9) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, 

10) nadzór nad wypoczywającym dzieckiem”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc. 

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

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jerzy Zbigniew Stachurski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 10535


		2016-12-02T13:02:14+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




