ZARZĄDZENIE NR 14/2010
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka
z Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach
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 XXXI/280/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego ”Pszczółka Maja”
w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki 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, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia .
§2
Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie NR 57/09 Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka
z Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach w roku szkolnym 2009/2010.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 26 stycznia 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2010.
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 marca 2010 r.

REGULAMIN
odpłatności za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego
„PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach na podstawie upoważnienia udzielonego
przez Radę Gminy dla Wójta Gminy w § 4 Uchwały Nr XXXI/280/09 z dnia
12 listopada 2009 roku.
1. Gmina zapewnia nieodpłatnie wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie 5 – godzinnych
podstaw programowych w godzinach od 7.30 do 12.30.
2. Odpłatność miesięczną z tytułu ponoszonych przez przedszkole kosztów przygotowania
posiłków i kosztów zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych w czasie
przekraczającym podstawę programową, ustala się uwzględniając wynagrodzenia i pochodne od
płac pracowników zatrudnionych przy sporządzaniu posiłków i realizacji w/w zajęć.
3. W ramach świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania
przedszkolnego, o której mowa w pkt. 2 realizowany jest pakiet zajęć opiekuńczowychowawczych i dydaktycznych obejmujący:
- tworzenie bezpiecznych warunków do zabaw w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
- tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających dzieci zgodnie z ich indywidualnymi
możliwościami rozwojowymi,
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz wspomaganie dzieci z dysfunkcjami,
oraz organizowane jest żywienie.
Opłata w ramach tych świadczeń nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych.
4. Przy naliczeniu opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola dokonuje się zaokrąglenia groszy
do pełnych dziesiątek.
5. Odpłatność za świadczenia przedszkola, o których mowa w pkt. 2 obejmuje:
- koszt zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu do godziny 17.00 wynosi 231,80 zł,
- koszt zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu do godziny 14.00 wynosi 103,30 zł,
- koszt miesięczny przygotowania śniadania wynosi 19,70 zł,
- koszt miesięczny przygotowania obiadu wynosi 47,80 zł,
- koszt miesięczny przygotowania podwieczorku wynosi 13,00 zł.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna podlega zwrotowi za każdy
dzień nieobecności dziecka.
6. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł, przy czym :

- koszt surowca na przygotowanie śniadania wynosi 1,50 zł,
- koszt surowca na przygotowanie obiadu wynosi 1,80 zł,
- koszt surowca na przygotowanie podwieczorku wynosi 1,20 zł.
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.
7. Miesięczna odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola wynosi :
I Minimum programowe, w tym śniadanie
- ilość dni żywieniowych x 1,50 zł plus koszt przygotowania śniadania 19,70 zł.
II Minimum programowe, w tym dwa posiłki
- ilość dni żywieniowych x 3,30 zł plus koszt przygotowania śniadania i obiadu 67,50 zł.
III Pobyt dziecka do godz. 14:00, w tym trzy posiłki
- ilość dni żywieniowych x 4,50 zł plus koszt przygotowania posiłków 80,50 zł plus koszt
zajęć 103,30 zł.
IV Całodzienny pobyt dziecka, w tym śniadanie, obiad, podwieczorek
- ilość dni żywieniowych x 4,50 zł plus koszt przygotowania posiłków 80,50 zł plus koszt
zajęć 231,80 zł.
8. Wprowadza się możliwość wyboru dowolnej formy korzystania przez dziecko z przedszkola
oraz jednorazowego przedłużenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu i wykupienia
dodatkowego posiłku. Wówczas:
- opłata za posiłki naliczana jest wg ustalonych stawek,
- opłatę z tytułu kosztu przygotowania posiłków oblicza się proporcjonalnie do ilości dni
żywieniowych w danym miesiącu, wg stawek podanych w pkt. 5,
- 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. 5.
9. Wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie dziecka z przedszkola określonej w pkt. 4, może
być obniżona przez Wójta Gminy w uzasadnionych przypadkach.

10. Opłaty za przedszkole należy uiścić w terminie do 15-dnia każdego miesiąca.
11. 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.
12. Odpłatność za każde dziecko uczęszczające do przedszkola zostanie ustalona przy
zastosowaniu powyższych zasad, w drodze umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (prawnymi opiekunami).
13. Umowy nie zawiera się na czas miesięcznej przerwy urlopowej przedszkola.

