
ZARZĄDZENIE Nr 1/2022/2022 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W MASŁOWIE                                 

z dnia 01 września 2022 r. 

w sprawie: „Regulaminu pobierania opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których 
przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za 
wyżywienie” dla Przedszkola w Wieszczyczynie  

Na podstawie  
-Art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 2029 ze zmianami)  
-Uchwały Nr VIII/53/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019 roku  w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w związku  z Uchwałą  Nr VIII/52/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 
kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządza, co następuje : 

§ 1 
Wprowadzam „Regulamin pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za wyżywienie”  dla Przedszkola  
w Wieszczyczynie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, 
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

Załącznik Nr1  
do Zarządzenia Nr 01/2022/2023 z 01.09.2022r. 



Regulamin pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć,  w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za wyżywienie  
dla Przedszkola w Wieszczyczynie 

§1 
1. Przedszkole w Wieszczyczynie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Masłowie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin 
dziennie. 
2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 
w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć, o którym mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. 
3. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. 
4. Kwotę opłaty dla danego dziecka na każdy miesiąc wylicza księgowa. 
5. Opłata pobierana jest po zakończeniu pełnego miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca 
następnego, przelewem na konto nr 74 9084 1013 0200 5496 2000 0001. 
6. Nieterminowa wpłata powoduje konieczność naliczania odsetek ustawowych. Jeśli termin 
przypada w niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, wówczas terminem wymagalności 
będzie pierwszy, przypadający po dniu wolnym, dzień powszedni. 

§ 2- Wyżywienie 
1. Rodzice pokrywają w całości koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu wg stawki 
dziennej, ustalonej w oparciu o kalkulację zgodną z normami żywienia dzieci, nie więcej 
jednak niż równowartość dziennych kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzenia 
posiłków w przeliczeniu na każde dziecko. 
2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem  prowadzącym 
przedszkole. 
3. Stawki żywieniowe od 1 września 2022 r. wynoszą odpowiednio: 
a) śniadanie – 3,00 zł 
c) obiad – 5,00 zł 
d) podwieczorek – 2,00 zł. 
4. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za wyżywienie nie pobiera się. 
5. Kwotę opłaty dla danego dziecka na każdy miesiąc wylicza księgowa. 
6. Opłata pobierana jest po zakończeniu pełnego miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca 
następnego, przelewem na konto nr 74 9084 1013 0200 5496 2000 0001. 



7. Nieterminowa wpłata powoduje konieczność naliczania odsetek ustawowych. Jeśli termin 
przypada w niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, wówczas terminem wymagalności 
będzie pierwszy, przypadający po dniu wolnym, dzień powszedni. 
  

§ 3 
Realizacja opłat wymienionych w  § 1 i 2 odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców 
podpisaną w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



Załącznik Nr1  
do Regulaminu pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w czasie przekraczającym wymiar zajęć,  w ramach których przedszkole zapewnia  
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za wyżywienie  

dla Przedszkola w Wieszczyczynie 

DEKLARACJA 

W roku szkolnym ………………  

moje dziecko  ( imię i nazwisko)………………………………………………………….. 

będzie uczęszczać do Przedszkola w Wieszczyczynie, ul. Ks. Marciniaka 35, 63-140 Dolsk 

 w godzinach   od ……………..  do ………………..    

W czasie pobytu w przedszkolu spożywać będzie następujące posiłki*:   

 ŚNIADANIE  
 OBIAD  
 PODWIECZOREK 

*(zaznaczyć wybrane posiłki) 

Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu i ilości spożywanych posiłków wymaga zmiany 

niniejszej deklaracji i może nastąpić w każdym czasie roku szkolnego. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu pobierania opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których 
przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za wyżywienie 
obowiązującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie. 

                                                                                              ……………..………………………………………. 
                                                                                                              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)


