
Zarządzenie nr 15/2022 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego 

w Krzeszowicach 

z dnia 22.09.2022r. 

 

W sprawie zmiany w Regulaminie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym  

w Krzeszowicach  

 

Na podstawie: 

- Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach nr 13/2022 z dnia 

06.09.2022r. 

- Zarządzenia Burmistrza Gminy Krzeszowice nr 400/2022 z dnia 07.09.2022 

Zarządzam co następuje 

§ 1 

 

 w § 6 ust. 1 zmienia się wysokość opłaty za wyżywienie : 

w punkcie 1) śniadanie- kwotę 1,60 zł zmienia się na 2,00 zł 

w punkcie 2) obiad- kwotę 3,20 zmienia się na 4,50 zł  

w punkcie 3) podwieczorek- kwotę 1,20 zmienia się na 1,50 zł  

w punkcie 4) nie dokonuje się żadnej zmiany . 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r. 

 

Dyrektor Przedszkola  

mgr Joanna Smółka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA  

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM W KRZESZOWICACH 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 października 2017 roku w o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. poz. 2203 z 2017r.z pozn. zm.) 

2)  Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach  

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949  

z pozn.zm) 

§1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

1) Przedszkolu- należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe  w Krzeszowicach; 

2) Dzieciach- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola 

Samorządowego  Krzeszowicach; 

3) Rodzicach/prawnych opiekunach-należy przez to rozumieć rodziców także prawnych 

opiekunów dziecka; 

4) Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego  

w Krzeszowicach; 

5) Organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Krzeszowice; 

6) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Krzeszowice ; 

 

§2 

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Krzeszowice.  

2. Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach funkcjonuje przez cały rok szkolny   

z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora 

przedszkola i rady rodziców.  

3. Przedszkole Świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną 

w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza,  

zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny.  

 

§3 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy 

programowej, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, tj. od godziny 7:30-12:30.  

§4 

1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci, objęte 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa  

w §3, wynosi 1,14 zł.  

2. Dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne  zwolnione jest z opłat za pobyt 

w przedszkolu.  

3. Ustala się, że każda rozpoczęta godzina wykraczająca poza określony w §3 czas,  

a niezadeklarowana w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania 



przedszkolnego lub nie ujęta w ostatnim aneksie do tejże umowy w sprawie zmian 

godzin pobytu dziecka płatna jest w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

dodatkową.  

4. Rodzic/prawny opiekun ma prawo zadeklarować w umowie o świadczenie usług  

w zakresie wychowania przedszkolnego godziny pobytu dziecka w placówce zgodnie 

ze swoimi potrzebami, które są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni 

danego miesiąca.  

5. Dokumentem na podstawie, którego naliczona jest odpłatność za pobyt i żywienie 

dziecka jest umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego.  

6. Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub ilości 

posiłków należy zgłosić u dyrektora przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc obowiązywania zmian.  

7. Zmian dokonuje się w formie aneksu do umowy.  

§ 5  

1. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę, po przekroczeniu limitu określonego 

w § 3. 

2. Miesięczna opłata za świadczenia wykraczające poza czas realizacji podstawy 

programowej  wyliczana jest jako iloczyn: 

Stawka godzinowa x zadeklarowana liczba godzin pobytu dziecka poza czasem 

realizacji podstawy programowej x liczba dni roboczych w danym miesiącu. 

3. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolna naliczana jest miesięcznie za 

faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu i wnoszona jest z dołu za każdy miesiąc. 

Wyjątkiem jest miesiąc czerwiec gdzie odpłatność wnoszona jest z góry za cały miesiąc.  

4. Zwroty odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w miesiącu czerwcu wypłacane będą 

w terminie podanym do wiadomości przez dyrektora przedszkola.  

5. W przedszkolu istnieje możliwość dokonywania opłat u kasjera lub na konto 

przedszkolne.  

6. Terminy dokonywania wpłat zamieszczane są rok rocznie w umowach  o świadczenie 

usług edukacyjnych. 

7. Odpłatność za miesiąc wakacyjny w którym przedszkole pełni dyżur pobierana jest  

w pierwszym dniu pobytu dziecka w wysokości zadeklarowanej przez rodziców.  

8. Zwroty za dni nieobecności wypłacane będą w terminie podanym do wiadomości przez 

dyrektora przedszkola.  

 

§ 6  

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków za które  

w zależności od wyboru, rodzice ponoszą koszty w wysokości jak poniżej: 

1) Śniadanie- 2,00 zł 

2) Obiad- 4,50 zł  

3) Podwieczorek- 1,50 zł  

4) Przekąska- 0,50 zł  

2. Koszty wydawanych posiłków dla dzieci obejmują: koszty zużytych produktów, tzw. 

„wsad do kotła”. 



3. Koszty tzw. „ wsad do kotła”, czyli dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor 

przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Krzeszowice.  

4. Oplata za żywienie naliczana jest za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.  

 

§ 7 

1. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatność za przedszkole odpowiada dyrektor.  

2. Oplata za żywienie oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustaje od dnia 

następnego po wypisaniu dziecka z przedszkola.  

 

§ 8  

Z  regulaminem zostają zapoznani wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na 

pierwszym spotkaniu organizacyjnym rozpoczynającym rok szkolny,  

a w sytuacji przyjęcia dziecka w czasie trwania roku szkolnego w dniu przyjęcia dziecka do 

przedszkola.  

§ 9 

Regulamin z dnia 01 września 2019 r. traci moc prawną. 

 

§ 10 

 

Zaktualizowany regulamin wchodzi w życie  z dniem 01.10.2022r. na podstawie Zarządzenia 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach nr 15/2022 z dnia 22.09.2022r.  

 

 

 

Dyrektor Przedszkola  

 

 mgr Joanna Smółka  


