
§ 19 

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 26.01.2017 r., usługi 

świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej    

wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie od godz. 8.00 do 

godz. 13.00 tj. 5 godz. dziennie. 

2. Opłacie podlegają nauczanie, wychowanie i opieka dzieci do lat 5 

wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

które obejmują: 

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: 

rozwijania uzdolnień, 

kształtowania twórczych postaw, 

adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, 

wspierania indywidualnych zainteresowań, 

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, 

3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających. 

3. Opłata, za świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, za jedną godzinę 

wychowania i opieki w przedszkolu, poza czasem realizowania podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł.  

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w 

przedszkolu w godzinach porannych tj. od godz. 6.30 do 8.00 oraz po 

godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów żywienia i kosztów zajęć 

dodatkowych, organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców/

opiekunów. 

5. Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym 

systemie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu 

dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest 

minutowo. Miesięczny czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni 

pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny 

wejścia i wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak 

zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za 

dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola tj. od 

godziny 6.30 do godziny 17.30, z odliczeniem 5 godzin na realizację 

podstawy programowej. 

7. Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł. 

8. Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego 

miesiąca.   

9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach 

określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827). 

10. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu. 



11. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników. 

Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora i specjalistę ds. 

żywienia. Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez 

rodziców bądź opiekunów.  Pracownicy kuchni pokrywają koszty produktów 

zużytych do przygotowania posiłków, pozostali pracownicy oprócz kosztów 

produktów pokrywają koszty przygotowania posiłków w wysokości ustalonej 

przez Radę Miasta Pruszkowa.  

    Za jeden posiłek (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki dziennej. 

Za dwa posiłki ( śniadanie i obiad ),  80% stawki dziennej. 

12. W przypadku nieobecności korzystającego z żywienia dziecka lub 

pracownika kuchni przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową a w 

przypadku pozostałych pracowników także koszty przygotowania posiłków. 

13. Opłata, o której mowa w ust. 11 pobierana jest z góry do 8-go dnia każdego 

miesiąca.  

14. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 11 dokonywany jest z dołu, poprzez 

odliczenie go od opłaty za następny miesiąc.   

15. Zwroty opłaty, o której mowa w ust. 11 za dzieci odchodzące z przedszkola 

dokonywane są w terminie 6–ciu  miesięcy od dnia rezygnacji bądź 

ukończenia przedszkola. Po upływie tego terminu w/w należności są 

przeksięgowywane na dochody przedszkola. 


