REGULAMIN
pobierania odpłatności
za świadczenie usług przez Przedszkole „SŁONECZKO”
w Murowanej Goślinie ul. Leśna 9
z dnia 1 czerwca 2011r. z późn. zm.
na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art.14 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. (Dz. U. z 18 lipca 2013r., poz. 827) o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w sprawie opłat za świadczenie przekraczające
podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych wprowadza się niniejszy
Regulamin.
§1
Dyrektor Przedszkola „SŁONECZKO” zawiera z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka umowę
cywilnoprawną w sprawie korzystania z usług z publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę
fizyczną, zwaną dalej umową.
§2
Przedszkole

świadczy

bezpłatne

usługi

dydaktyczne

i

opiekuńczo-wychowawcze

w

zakresie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na które przeznacza się 5 godzin dziennie
to jest od godziny 7ºº do godziny 12ºº.
§3
Za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego rodzic (prawny opiekun)
wnosi miesięczną opłatę, uzależnioną od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę
programową i ilości spożywanych posiłków.
§4
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową oraz ilość spożywanych
posiłków zgodnie z umową w sprawie korzystania z usług przedszkola publicznego prowadzonego przez
osobę fizyczną będzie podstawą do naliczenia miesięcznej odpłatności.
§5
Ustala się następujące opłaty przekraczające podstawę programową:
- pierwsza godzina

6ºº - 7ºº

1 zł

- podstawa programowa

7ºº - 12ºº

bezpłatnie

- druga godzina

12ºº - 13ºº

1 zł

- trzecia godzina

13ºº - 14ºº

1 zł

- czwarta godzina

14ºº - 15ºº

1 zł

- piąta godzina

15ºº - 16ºº

1 zł

- szósta godzina

16ºº - 17ºº

1 zł

§6
Dzieci z rocznika 2016 (sześciolatki) zwolnione są z opłaty za pobyt.
§7
Koszty produktów użytych do sporządzania posiłków ustala się na 10,00 zł za jeden dzień, w tym:
- śniadanie

3,00 zł

- obiad

5,00 zł

- podwieczorek

2,00 zł
§8

Odliczenia
Podstawą obniżenia opłaty za pobyt, o której mowa w § 4 jest dziesięć dni roboczych ciągłej nieobecności
dziecka w przedszkolu.
Podstawą obniżenia opłaty za żywienie są dwa dni ciągłej nieobecności dziecka.
§9
Opłaty dodatkowe
Ustala się dodatkową opłatę doliczaną do odpłatności za każdą godzinę ponad zapisaną w umowie
w wysokości 1 zł.
§ 10
Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą z góry na konto bankowe Przedszkola „SŁONECZKO” nr konta:
77 9044 0001 0020 0209 9567 0001 do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy odpłatność.
Informacja o wysokości opłat zostanie przekazana rodzicom na adres poczty elektronicznej udostępniony
przez rodziców w umowie w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
osobę fizyczną.
Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnych opłat.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r.

