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Zał. do zarządzenia dyrektora nr 14/2019  

 

REGULAMIN  OPŁAT ZA POBYT 

I WYŻYWIENIE DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2                     

W SULEJÓWKU 
 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa Prawo oświatowe 

 Uchwała nr XLII/364/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017r.  

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez 

przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek. 

 Uchwała nr XLVII/338/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2016r.           

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

obniżenia tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek. 

 Pisma Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 11 czerwca 2019r. 

§ 1 

1. Przedszkole świadczy bezpłatnie zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze  

w wymiarze 5 godzin dziennie (Uchwała nr XLVII/338/2013 Rady Miasta Sulejówek z 

dnia 26 września 2013 r.). 

2. Opłata za godzinę powyżej bezpłatnych 5 godzin dla dzieci do końca roku szkolnego, 

w którym kończą 6 lat  wynosi  1,00 zł. (Uchwała nr XLII/364/2017 Rady Miasta 

Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017r.). 

3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za pobyt przekraczający 

wymiar godzin określonych w ust. 1. oraz opłaty za wyżywienie (stawki żywieniowej). 

4. Opłata uzależniona jest więc od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, dni pracy 

przedszkola w danym miesiącu oraz ilości spożywanych posiłków. 

5. Opłata za posiłki (stawka żywieniowa) ustalona jest w porozumieniu z organem 

prowadzącym i wynosi: 8 zł (śniadanie z obiadem 6 zł, podwieczorek 2 zł). 

6. Istnieje możliwość zapisania dziecka na 3 posiłki (pełne wyżywienie), oraz na dwa 

posiłki – śniadanie i obiad (w tym wypadku należy dziecko odebrać z przedszkola przed 

podwieczorkiem). 



7. Dzieci 6 - letnie spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  

nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez przedszkole. Wnoszą jedynie opłaty  

za korzystanie z wyżywienia.   

§ 2   

1. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o obniżenie                       

części opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z XLII/364/2017 

Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017r.  

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega wówczas obniżeniu: 

 za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola o 25%, 

 za trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola o 50%. 

§ 3 

Opłatę,  za korzystanie z wyżywienia rodzice wnoszą z góry za każdy miesiąc, a w następnym 

miesiącu dostają zwrot za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.   

§ 4 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny czas 

5 godzin są naliczane po każdym miesiącu przez system elektroniczny za godziny obecności 

dziecka w przedszkolu. W przypadku niejasności możliwe jest również sprawdzenie obecności 

dziecka w dzienniku zajęć przedszkola. 

§ 5 

Rodziców zobowiązuje się do terminowego dokonywania wpłat na konto bankowe wskazane 

na pasku wystawionym przez Intendenta, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

§ 6 

Przedszkole może skreślić dziecko z listy wychowanków, w przypadku nieuregulowania 

należności przez dwa okresy płatności.  

Niniejszy Regulamin obowiązuje od  1 września  2019 r. 

 

      ............................................. 

        (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 


