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z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Krasocin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Krasocin uchwala co
następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola/oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Krasocin
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17 ) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za ponadwymiarowy charakter opieki
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przekraczający realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne uzdolnienia,
2) zajęcie korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne u dzieci,
3) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i ruchowy dziecka,
4) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
5) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach,
przeglądach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
6) zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę rodziców (opiekunów prawnych).
2. Opłata za jedną godzinę zegarową korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust.1 wynosi
1,20 zł. (słownie: jeden złotych dwadzieścia groszy).
3. Opłata nie obejmuje kosztów opłat za korzystanie z posiłków, które ustala dyrektor przedszkola według
przypisanych mu ustawowo kompetencji.
§ 3. 1. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 – 13:00.
2. Przedszkola świadczą usługi od poniedziałku do piątku:
- w godzinach 700 - 1500 - Samorządowe Przedszkole w Bukowie,
- w godzinach 700 – 1600 – Samorządowe Przedszkole w Krasocinie,
- w godzinach 800 - 1300 - oddziały przedszkolne w szkołach.
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§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń przez przedszkola/oddziały przedszkolne prowadzone
przez Gminę Krasocin oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiędzy dyrektorem szkoły/zespołu a rodzicem ( opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc Uchwała Nr XI/77/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krasocin oraz w przedszkolach
i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
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