Załącznik
do uchwały nr …………2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia ……………..2004 r.
Odpłatność miesięczna
za świadczenia udzielane przez przedszkola
1.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. od 800 do 1300 obejmuje nieodpłatne wychowanie
i nauczanie w zakresie podstaw programowych.

2. Ustala się opłatę stałą za świadczenia udzielane przez przedszkole, która obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań przekraczających zakres zadań dydaktyczno–
wychowawczych i opiekuńczych, określonych w § 1 ust. 1,
b)

wydatki związane z przygotowaniem posiłków,

c) częściowe pokrycie wydatków, związanych z eksploatacją urządzeń i budynku
przedszkola.
3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest przez dyrektorów przedszkoli
i ujednolicona dla wszystkich jednostek na podstawie kalkulacji kosztów.
4. Wysokość opłaty określonej w pkt. 3 i 5 podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik
cen dóbr i usług konsumpcyjnych ogłoszonych prezesa GUS.
5. Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców pobiera następującą opłatę stałą, gdy:
- z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w
rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku
rodzinnego.. Podstawą naliczenia opłaty jest przedłożenie zaświadczenia o otrzymywanym
zasiłku. Aby można było uwzględnić ulgę należy do 7-go dnia miesiąca przedłożyć decyzję o
prawie do zasiłku rodzinnego dyrektorowi przedszkola.
Wyszczególnienie

Opłata stała za Opłata stała za Opłata stała za 3
1 dziecko
2 dziecko
i kolejne dziecko
w przypadku dziecka
60,00 zł
55,00 zł
3 dziecko i kolejne
korzystającego z 3 posiłków
zwolnione
w przypadku dziecka
45,00 zł
40,00 zł
z opłaty
korzystającego z 2 posiłków
w przypadku dziecka
30,00 zł
25,00 zł
korzystającego z 1 posiłku

6. Opłaty stałe za dziecko, których rodzice nie przedłożą decyzji o prawie
do zasiłku rodzinnego wynoszą:
Wyszczególnienie

Opłata stała za Opłata stała za
Opłata stała za 3
1 dziecko
2 dziecko
i kolejne dziecko
w przypadku dziecka
80,00 zł
60,00 zł
3 dziecko
korzystającego z 3 posiłków
i kolejne zwolnione z
opłaty
w przypadku dziecka
60,00 zł
45,00 zł
korzystającego z 2 posiłków
w przypadku dziecka
40,00 zł
35,00, zł
korzystającego z 1 posiłku

7. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny obniżenie
opłaty przysługuje drugiemu dziecku bez względu na wysokość dochodu. Za dzieci następne
opłat nie pobiera się.
8. Opłata za przygotowanie napojów w przedszkolach pięciogodzinnych bez wyżywienia,
poza sześciolatkami, wynosi 15,00 zł..
9. Rodzice sześciolatka pozostającego w przedszkolu dłużej niż 5 godzin wnoszą opłatę stałą
w wysokości 25,00 zł. od dziecka.
10. Opiekunowie dzieci określają czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych
posiłków w umowie o świadczeniu usługi przez przedszkole, którą zawiera dyrektor
przedszkola w imieniu organu prowadzącego.
11. Zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu następuje

w przypadku

nieobecności dziecka przez trzy kolejne dni za wcześniejszym powiadomieniem przez
opiekunów. Zwrot kosztów obejmuje tylko stawkę żywieniową. Dzień zgłoszenia nie jest
liczony jako odpis. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z płaceniem 100% za wyżywienie
bez możliwości odpisu. Zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka
odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
12. Opłata stała jest pobierana w wysokości 50% opłaty w przypadku nieuczęszczania dziecka
do przedszkola przez cały miesiąc kalendarzowy.

