
 

 

UCHWAŁA NR XXV/146/2016 

RADA GMINY W DORUCHOWIE 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Doruchów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zmianami) oraz art.14 ust.5 i art. 6 ust 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. W publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Doruchów zapewnia się 

bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego dzieci w godzinach ustalonych przez dyrektora. 

§ 2. 1. W ramach świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 

odpłatne są świadczenia za następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka; 

2) zajęcia muzyczne, plastyczne  rozwijające uzdolnienia dzieci; 

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 

4) zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.  

5) prowadzenie zajęć z języka angielskiego 

2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu  

w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1 ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę 

 w wysokości 1,00 zł. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 października 2013 r.  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych działających na terenie gminy Doruchów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą 

obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Joanna Blewąska  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 167
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