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           Pieczęć zespołu                          

 

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE  

Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA 

 

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art. 106 U. 3 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo 

Oświatowe Dz. U. 2018 r. poz. 996 oraz uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 

14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Kraków oraz Zarządzenia nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 7  

w Krakowie z dnia 22.02.2019 r.:  

Rodzice ponoszą opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia za 

każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. 

1) Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wynosi  odpowiednio: 1 zł / 0,50 zł / 0 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu z wyłączeniem korzystania  

z  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w określonych przez 

Przedszkole godzinach od 8:30 do 13:30 (nie dotyczy dzieci realizujących roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego). 

Rzeczywisty pobyt dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 23 ewidencjonowany jest 

elektronicznie i rejestrowany za pomocą czytnika.  

Zarejestrowanie wejścia i wyjścia dziecka powinno nastąpić niezwłocznie przez Rodzica/Opiekuna 

za pomocą karty elektronicznej. W przypadku braku rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka  

z placówki w systemie elektronicznym opłata jest naliczana odpowiednio od godziny otwarcia 

przedszkola tj. 7:00 lub do godziny zamknięcia przedszkola tj. 17:00.   

2) Opłata za żywienie, za wskazane posiłki w deklaracji potwierdzenia woli, według dziennej 

stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym 

wynosi odpowiednio:  

9,00 zł. – śniadanie, obiad, podwieczorek  

6,75 zł. – 2 posiłki (śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)  

4,50 zł.- obiad  

 

3) Zmiany wskazanych posiłków można dokonać z końcem miesiąca, ze skutkiem od 1 dnia 

następnego miesiąca. 

 

4) Rodzice są zobowiązani do zgłaszania planowanych nieobecności dziecka w przedszkolu, 

najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8:30.   

 

5) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie jest naliczana 

z dołu, za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu dziennym. 



 

6) Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola 

rodzice otrzymają informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka  

w przedszkolu. 

 

7) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać opłaty do dnia 14 miesiąca, 

następującego po miesiącu uczęszczaniu dziecka do przedszkola na wskazany rachunek bankowy.  

8) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie stanowią 

nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, dochodzenie 

nieuregulowanych należności następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.  

9) Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało naliczeniem ustawowych 

odsetek oraz upomnieniem. Koszt upomnienia ponoszą rodzice.  

10) Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować 

wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia 

kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. Koszty postępowania 

egzekucyjnego ponoszą rodzice.  

                                                                                                                       

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją i przyjmuję do stosowania 

 

 

……………………………………….   ………………………………………….. 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej              Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


