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ZARZADZET r r nr n4iiyrr.ic E/201
PREZYDENTA MIIASTA Ki\.i UROW
z dnia ...i,:.i.;G,. 2019 r.

w sprawie okreSlenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodzicow i opiekun6w prawnych
oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczni6w objqtych wychowaniem
przedszkolnym w czasie przekraczajqcym wymiar bezplatnych 5 godzin dziennie
w przedszkolach, szkolach podstawowych i zespoiach szkolno-przeclszkolnych prowadzonych
przez Gminq Knur6w.

Na podstawie $ 2 uchwaly nr L/668/'lB Rady Miasta Knurow z dnia 20 czerwca2O'18 roku w sprawie
okreSlenia wysokoSci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni6w objgtych
wychowaniem przedszkolnym do kofrca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kofrczq 6 lat,
w prowadzonych przez Gminq Knur6w publicznych przedszkolach i oddzialach przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych w czasie przekraczfqcym wymiar zajgc, o kt6rym mowa
w art. 13 ust. 1 pki 2 ustawy - Prawo oSwiatowe w zwiqzl<u z art. 52 Ustawy z dnia 27 pa2dziernika
2017 roku o finansowaniu zadafr oSwiatowych (Dz. U. 22017 po2.2203 ze zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje:

$'1. Przedszkola prowadzone przez Gming Knur6w zapewniajq bezplatne nauczanie, wychowanie
i opiekq w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziatku do piqtku, z wylqczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

S 2. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiEzani sq do uiszczenia opiaty za wychowanie
przedszkolne przekraczajqce wymiar okreSlony w $ 1 do 10 dnia miesiqca nastqpujqcego

po miesiqcu, ktorego dotyczy optata, na podstawie pisemnej informacji dyrektora przedszkola, szkoly
podstawowej lub zespolu szkolno-przedszkolnego o wysokoSci tej oplaty.

$ 3. lnformacjg, o kt6rej mowa w $ 2 dyrektor pzedszkola, szkoly podstawowej lub zespoiu szkolnoprzedszkolnego przekazuje rodzicom do 5 dnia miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu, kt6rego dotyczy
oplata.

S 4. Faktyczny czas kozystania przez ucznia objqtego wychowaniem przedszkolnym z zajqc
przekraczajqcy wymiar okreSlony w $ 1 jest ustalony na podstawie zapisow systemu elektronicznego
rejestrujqcego godziny wejScia i wyj6cia dziecka z przedszkola za pomocq czytnika kart zblizeniowych
Iub w przypadku braku systemu, na podstawie odrqbnej ewidencji prowadzonej przez przedszkole,
szkolq podstawowq lub zespol szkolno-przedszkolny.

5 W pzypadku braku rejestracji kartq zblizeniowq lub niewype{nienia ewidencji w przypadku braku
systemu elektronicznego w plac6wce, oplata zostanie naliczona w wysokoSci odpowiadajqcej
godzinom pracy przedszkola lub oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych.
S

$ 6. WysokoSc op{aty za kaldq rozpoczqtq godzinq przekraczajqcq wymiar wskazany w $ 1 okre5la
uchwala nr L/668/18 zdnia20 czerwca 2018 roku w sprawie okreSlenia sposobu iterminu wnoszenia
przez rodzicow i opiekun6w prawnych opiat za korzystanie przez uczni6w objgtych wychowaniem
przedszkolnym w czasie pzekraczajqcym wymiar bezp.latnych 5 godzin dziennie w przedszkolach
iszkolach podstawowych prowadzonych przez Gminq Knur6w.

$ 7. Wykonanie zarzqdzenia

powierzam dyrektorom przedszkoli, szkol podstawowych, zespolow
szkolno-przedszkolnych prowadzonym przez Gming Knurow oraz Dyrektorowi Miejskiego Centrum
Edukacjiw Knurowie.

S B, Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Zastqpcy Prezydenta Miasta
nadzorujqcemu oSwiatq.
$ 9. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie lnformacji

$ 10. Zarzqdzenie wchodziw Zycie

1 wrzeSnia 2019 roku.
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