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UCHWAŁA NR LII/430/2014
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę Stąporków
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 14 ust.5 i art. 6 ust.1, pkt2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U.z 2004r. 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stąporków w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla
każdego oddziału ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola i ogłoszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Przedszkola.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 ustala się opłatę w wysokości 1 zł. za godzinę zajęć.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym
miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar godzin, o którym
mowa w § 1.
3. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym zwolnienia z całości lub części opłat określa
art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
§ 3. Świadczenia, o których mowa w § 2. 1, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne
, w szczególności w zakresie:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności oraz zaspakajające
potrzeby aktywności i zainteresowania dzieci,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej,
emocjonalnej i społecznej,
3) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie, zajęcia plenerowe,
4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
5) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz autorskich
programów własnych przedszkoli,
§ 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, szczegółowy zakres
świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka reguluje umowa cywilno-prawna, zawarta pomiędzy rodzicem lub
opiekunem prawnym dziecka, a dyrektorem przedszkola.
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§ 5. 1. W przypadku, gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej
samej rodziny, na pisemny wniosek rodziców – opiekunów prawnych skierowany do dyrektora przedszkola
,opłata określona w § 2 pkt 2 za drugie dziecko wynosi 75%, za trzeci i każde następne 50 % opłaty należnej za
pierwsze dziecko.
2. Opłaty z świadczenia określone w § 2 pkt 2 wynosi 50% w przypadku dzieci, którym koszty wyżywienia
w przedszkolu pokrywa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Stąporkowa na wniosek rodzica lub prawnego
opiekuna może zwolnić w części lub całości z opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2.
§ 6. Z dniem 1 września 2014r. traci moc Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia
12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone
przez Gminę Stąporków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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