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ZARZĄDZENIE 
KLUB  MISIA  BO 

ZASADY ODPŁATNOŚCI 
 

ZARZĄDZENIE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 27.12.2016 r. 
 

Podstawa prawna 
 Art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządach gminnych 

(Dz. U. z 2013 r. poz.594), art. 5c pkt  1, art. 6 ust  1 pkt 2,  
  
 Art. 6 ust. 1 pkt 2 i art.14 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst 

jednolity (Dz. U. 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), 
  
 Uchwała nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie opłat 

za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych 
przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno. 

 
§ 1 

Opłata za przedszkole składa się z: 
 

• opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, 
• opłaty za świadczenia i poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę,  
• opłaty za żywienie 14 zł, 
• wpłaty na rzecz Rady Rodziców, 
• jednorazowo, opłata za  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
Porady psychologa, zajęcia z logopedą, religia oraz zajęcia dodatkowe są bezpłatne, jeżeli 
odbywają się na terenie placówki. 
 

§ 2 
 Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w 

godz. 8:00-13:00. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust.1, obejmują 
realizację programu wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach. 

 
§ 3 

 Poza czasem wymienionym w § 2 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty, o 
której mowa w ust.1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. 

 Opłata , o której mowa w ust.2 , nie obejmuje kosztów wyżywienia. Oplata jest wnoszona przez 
rodziców w kolejnym miesiącu licząc od pierwszego miesiąca pobytu dziecka w przedszkolu. 
Wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 
 

 
§ 4 

 Stawka żywieniowa wynosi 14 zł dziennie. W przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola w 
czasie nieprzekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (tj. 5-ciu godzin dziennie) 
opłata za żywienie wynosi 14 zł dziennie. Opłata wnoszona jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego w wysokości iloczynu wartości stawki żywieniowej i ilości dni roboczych w 
miesiącu. W kolejnych miesiącach opłata jest korygowana o różnice wynikającą z dni obecności 
dziecka w przedszkolu.  
 

§ 5 
 Zasady opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 r. 
 
27 grudnia 2016 r. 

                                                                                             Organ Prowadzący 
 


