
§ 22. 

1.Przedszkole jest jednostka budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę 
Miasto Ostrów Wielkopolski oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej 
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 
 

2.Przedszkole realizuje podstawę programową przez cały czas pobytu dziecka w 

przedszkolu, natomiast czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki obejmuje godziny od 8:00 do 13:00. 

3.Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr 

XXIX/336/2020 Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku. 

4.Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z przedszkola, poza 
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1zł. 

5.Opłata za pobyt dziecka będzie wyliczona na podstawie ilości godzin faktycznej obecności 

dziecka w danym miesiącu. 

6.Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie 

obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 

prowadzącym w formie zarządzenia. 

7.Opłata, o której mowa w ust. 6 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni 

nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od 

należności w kolejnym miesiącu. 

 
8.Opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, płatne są za dany miesiąc z góry, na podstawie  

zadeklarowanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego  liczby godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu oraz opłaty za wyżywienie. Korekta liczby godzin faktycznego pobytu dziecka 

oraz opłaty za wyżywienie dokonywana będzie w następnym miesiącu na podstawie 

prowadzonego przez przedszkole rejestru czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

9.Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu wymaga zmiany deklaracji. Zmiana 

deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego, ze skutkiem od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po zmianie deklaracji. 

10.Rodzice dzieci 6-letnich i starszych realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne wnoszą  tylko opłaty za  wyżywienie. 

11.Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 10-tego 
każdego miesiąca na konto placówki 95 1540 1173 2001 4000 4125 0001. 

12.W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola, 
przedszkole nalicza ustawowe odsetki. 

13.W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, dziecko 
może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie 
wyklucza postępowania egzekucyjnego. 

 


