
Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za Przedszkole są określone w Uchwale NR IX/222/19 RADY MIEJSKIEJ 
WROCŁAWIA z dnia 16 maja 2019 r zmieniająca uchwałę L/1187/18 w sprawie ustalenia 
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę w zakresie nauczania, 
wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w czasie przekraczającym wymiar określony w pt. 
1. Opłata, o której mowa w pt. 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie 
Prawo Oświatowe

Opłata za wyżywienie
Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2020 r wynosi 7,50 zł
Łączna opłata miesięczna do której zobowiązany jest Rodzic, stanowi iloczyn dni roboczych 
przypadających w danym miesiącu i odpłatności wynikającej z sumy należności za wyżywienie i 
opiekę.

Np.: 7,50 zł ( wyżywienie) + 3,00 zł ( opłata za opiekę) = 10,50zł x 22 dni roboczych we IX /
2020 łączna opłata za m-c wynosi 231 zł.
Obowiązuje bezgotówkowa forma płatności za Przedszkole.

• Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłaty po zakończonym miesiącu, najpóźniej do 15 
dnia następnego miesiąca przelewem na konto przedszkola. Każde dziecko posiada 
indywidualny Numer konta.

• Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek Przedszkola.
• Za wpłatę po wyznaczonym terminie naliczane są ustawowe odsetki.

W treści przelewu wpisujemy:
Opłata za: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc.

Zwalnia się z opłaty za zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze Rodziców (Opiekunów 
prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we 
wspólnym gospodarstwie domowym (w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci 
pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).

• Zwolnienie z opłaty nie dotyczy zwolnienia z kosztów przygotowania posiłków.
W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu 
obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności.

• Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty za usługi Przedszkola, będzie 
przekazywana do 5 każdego miesiąca Rodzicowi na wskazany w Karcie Informacyjnej 
adres e-mail. O braku informacji ze strony Przedszkola, Rodzic niezwłocznie informuje 
nauczyciela.
Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka o systemie elektronicznym poprzez rejestrację
wejść i wyjść dziecka z Przedszkola.

• Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania do wyrejestrowania elektronicznego. 



W chwili gdy Rodzic nie zarejestruje momenty wejścia i wyjścia dziecka w systemie 
elektronicznym czas pobytu dziecka w Przedszkolu liczyć się będzie od otwarcia do 
zamknięcia Przedszkola.

•  Przedszkole zapewnia dwie bezpłatne karty dostępu do systemu elektronicznego na 
jedno dziecko z obowiązkiem zwrotu na koniec edukacji dziecka w Przedszkolu.

• Rodzic na początku roku szkolnego otrzyma kod dostępu do Przedszkola.
Kod wejścia do placówki nie wolno udostępniać osobom nie upoważnionym do
odbioru dziecka  .


