ZARZĄDZENIE NR 40/09
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 28 sierpnia 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka
z Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach,
w roku szkolnym 2009/2010.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
§10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze
zmianami), uchwały Nr VIII/116/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 października 2003 r. w
sprawie wprowadzenia zasad odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego i art. 30 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
ze zmianami)
zarządzam, co następuje :
§1
Ustalam Regulamin odpłatności za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego
„PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach w roku szkolnym 2009/2010, który stanowi załącznik
Nr 1 do Zarządzenia .
§2
Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie NR 55 Wójta Gminy Pszczółki z dnia
25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka
z Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach w roku szkolnym 2008/2009 oraz
Zarządzenie NR 7 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany
Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, w roku
szkolnym 2008/2009 stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenie NR 55 Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka
z Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach w roku szkolnym 2008/2009.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2009 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/09.
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

REGULAMIN
odpłatności za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego
„PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach,
w roku szkolnym 2009/2010.
1. Odpłatność miesięczna z tytułu ponoszonych przez przedszkole kosztów przygotowania
posiłków i kosztów zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych w czasie przekraczającym
minimum programowe (5-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu), ustala się łącznie na 20%
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., wynoszącego 1276,00 zł, ogłoszonego
w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku (M.P. Nr 55, poz. 499 z 2008 roku).

2. Odpłatność, o której mowa w pkt 1 regulaminu zmienia się każdorazowo przy zmianie
minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.
3. Przy naliczeniu opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola dokonuje się zaokrąglenia groszy
do pełnych dziesiątek.
4. Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny 17.00 wynosi 255,20 zł,
z czego 89,30 zł to koszt przygotowania posiłków, natomiast 165,90 zł to koszt zajęć
opiekuńczo-wychowawczych.
Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny 14.00 wynosi 172,30 zł
z czego 89,30 zł to koszt przygotowania posiłków, natomiast 83,00 zł to koszt zajęć opiekuńczowychowawczych.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna nie podlega zwrotowi.

5. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł, przy czym :
- jeden posiłek stanowi 50 % stawki żywieniowej, tj. 2,25 zł,
- dwa posiłki stanowią 75 % stawki żywieniowej, tj. 3,40 zł,
- trzy posiłki stanowią 100 % stawki żywieniowej.
Wprowadza się odpis dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przy czym za pierwszy dzień uznaje się dzień następujący po dacie zawiadomienia
przedszkola o nieobecności dziecka.

6. Miesięczna odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola wynosi :
I

Minimum programowe, w tym jeden posiłek
- ilość dni żywieniowych x 2,25 zł (nie nalicza się kosztów przygotowania jednego posiłku),
II Minimum programowe, w tym dwa posiłki
- ilość dni żywieniowych x 3,40 zł + 89,30 zł,
III Pobyt dziecka do godz. 14:00, w tym trzy posiłki
- ilość dni żywieniowych x 4,50 zł + 89,30 zł + 83,00 zł,

IV Całodzienny pobyt dziecka, w tym śniadanie, obiad, podwieczorek
ilość dni żywieniowych x 4,50 zł + 89,30 zł + 165,90 zł.

7. Wprowadza się możliwość jednorazowego przedłużenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu
i wykupienia dodatkowego posiłku. Wówczas:
- opłata za posiłki naliczana jest wg ustalonych stawek: za dwa posiłki łącznie - 3,40 zł, za trzy
posiłki łącznie - 4,50 zł,
- opłatę z tytułu kosztu przygotowania posiłków oblicza się proporcjonalnie do ilości dni
żywieniowych w danym miesiącu,
- opłatę za pobyt dziecka do godz.14:00 lub 17:00 oblicza się proporcjonalnie do ilości dni
żywieniowych w danym miesiącu, wg stawek podanych w pkt. 4.

8. Wprowadza się możliwość wykupienia opieki w godzinach od 15.00 do 17.00 dla dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej, nie starszych jednak niż te, które w danym roku
kalendarzowym kończą 10 lat, jeżeli w tych godzinach przedszkole będzie dysponowało wolnymi
miejscami. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu wynosi 55,30 zł miesięcznie (2/6 całkowitego
kosztu zajęć opiekuńczo-wychowawczych tj. 2 godz. z 6 godz. ponad minimum ).

9. Wysokość opłaty miesięcznej, zostaje obniżona do 50% w przypadku korzystania
z przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny i do 25% za trzecie i dalsze, jeżeli dochód
przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu
prawa do zasiłku. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest przedstawienie decyzji lub
zaświadczenia z zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego. Rodzice są zobowiązani
powiadomić o terminie utraty prawa do zasiłku.
10. Zwalnia się z opłaty rodziców dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczają do przedszkola,
a posiadają orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, kwalifikujące te dzieci do
przedszkola specjalnego.

11. Opłaty za przedszkole należy uiścić w terminie do 15-dnia każdego miesiąca. Płatność za
miesiąc wrzesień ustala się do dnia 30 września 2009 r.

12. Od wpłat dokonanych po terminie naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.
W przypadku nieuregulowania należności do końca danego miesiąca, dziecko nie będzie mogło
uczęszczać do przedszkola począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.
13. Odpłatność za każde dziecko uczęszczające do przedszkola zostanie ustalona przy
zastosowaniu powyższych zasad, w drodze umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (prawnymi opiekunami).
14. Umowy nie zawiera się na czas miesięcznej przerwy urlopowej przedszkola.
15. Regulamin ulegnie zmianie w chwili uprawomocnienia się Uchwały Nr XXVIII/ 262 /09
Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

