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UCHWAŁA NR XXXVIII/169/2016
RADY GMINY GRĘBOCICE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe Przedszkola
Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.
1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Grębocice w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Usługi świadczone przez przedszkole, wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 są odpłatne.
2. Zakres realizowanych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza czas przeznaczony
na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego określa statut przedszkola.
3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas
określony w § 1 wynosi:
1) 1,00zł za pierwszą, drugą i trzecią godzinę,
2) bezpłatnie – za każdą kolejną godzinę.
§ 3. Zakres świadczeń oraz odpłatność będzie regulowała umowa zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka, która w szczególności określi:
1) okres, na który jest zawierana,
2) zakres korzystania ze świadczeń ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 4. Traci moc uchwała nr LXV/266/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 12 października 2010 r.
ze zmianami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017.
Przewodniczący Rady Gminy:
T. Kuzara

