
 

 

ZASADY  ODPŁATNOŚCI  ZA  PRZEDSZKOLE : 

 
 

Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie : 7.30 - 12.30. 

 

 

Opłaty  za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze  

wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego 

oraz opłaty za wyżywienie dziecka 

wnosi się z góry w sekretariacie u dyrektora do dnia 15 – go każdego miesiąca, 

w terminach każdorazowo wyznaczanych przez dyrektora. 
 

Za opóźnienie w dokonywaniu opłat naliczane będą ustawowe odsetki. 

 

SPOSÓB    NALICZANIA    OPŁAT: 
   

1) 1,00 zł za każdą godzinę korzystania za świadczenia i usługi opiekuńczo – 

wychowawcze wykraczające poza bezpłatną, 5 - godzinną podstawę programową.  
 

Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej i liczby 

zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy 

programowej (np. dziecko przebywające w przedszkolu 9 godzin dziennie ma 5 godzin 

świadczeń  bezpłatnych  +  4 godziny płatne po 1,00 zł) 

 

Ilość godzin zadeklarowanych ponad podstawę   x  1,00 zł   x   liczba  dni pobytu w 

przedszkolu   =   opłata   za   świadczenia 

 

Opłata ta podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, w wysokości 

deklarowanej  wielokrotności stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę dni nieobecności dziecka 

w przedszkolu, w formie odpisu w kolejnym miesiącu. 

 

2) 4,00 zł dzienna stawka za wyżywienie dziecka w przedszkolu korzystającego z trzech 

posiłków (śniadanie  - 1,00 zł, obiad – 2,10 zł, podwieczorek – 0,90 zł).  
 

Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w 

miesiącu rozliczeniowym 

 

4,00 zł  stawka  dzienna  x  liczba  dni  pobytu  w  przedszkolu  =  opłata  za  wyżywienie 
 

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za 

każdy skutecznie zgłoszony okres nieobecności, począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu, w 

wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej, w formie odpisu w kolejnym 

miesiącu. 

 

  

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach...,           

na życzenie Rodziców są organizowane bezpłatne zajęcia z religii, 

realizowane w czasie podstawy programowej. 

 

 
 


