
 

 

 

Regulamin odpłatności za świadczenia udzielane w oddziałach 

przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Pecnej 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.), 

Uchwała nr XLIII/447/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Mosina. 

 

1. Opłatę za świadczenia wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

rodzice wnoszą z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe Szkoły 

Podstawowej w Pecnej na podstawie naliczenia dokonanego przez placówkę. 

2. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych prowadzone przez 

Gminę Mosina zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze              

5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 13:00. 

3. Za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie 

przekraczającym realizację świadczeń wykraczających poza bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w odniesieniu do dzieci w wieku do 5 lat  ustala się opłatę              

w wysokości 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę; za każde kolejne dziecko  opłata za 

korzystanie ze świadczeń przedszkoli i oddziałów przedszkolnych podlega obniżeniu 

o 20% na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny. 

4. Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który 

zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pecnej w formie 

oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki w opłacie. 

5. Miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Pecnej wylicza na podstawie stawki, o której mowa w pkt. 3 

oraz zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń wykraczających poza bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę. 

6. Zmiany zadeklarowanych  godzin uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego 

mające wpływ na wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny może dokonać tylko            

w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

7. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani przez dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Pecnej w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 

8. Opłata za świadczenia oddziałów przedszkolnych podlega zwrotowi w przypadku: 

a) Niefunkcjonowania oddziału przedszkolnego z przyczyn leżących po stronie 

placówki w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności 

placówki (awaria, zamknięcie Szkoły) 

b) Nieobecności dziecka w oddziale  przedszkolnym spowodowanej chorobą – 

stawka za godziny pobytu dziecka w oddziale w wysokości proporcjonalnej za 

każdy dzień tej nieobecności 

9. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu odpłatność za pobyt dziecka                        

w oddziale przedszkolnym rozliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu dziecka              

w oddziale. 

 

 



10. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu zastępczym w okresie przerwy 

wakacyjnej, ponoszone są według zasad obowiązujących w danej placówce. 

11. Rodzice  zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. 

12. Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej jeden miesiąc, to 

Szkoła Podstawowa w Pecnej zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po 

uregulowania zaległości. 

13. W przypadku nieuregulowania zaległości dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy 

wychowanków w trybie natychmiastowym. 

14. Skreślenie dziecka z listy wychowanków oddziału przedszkolnego nie zwalnia rodzica 

z obowiązku uregulowania należnej zaległości. Należne opłaty będą dochodzone na 

drodze postępowania sądowego. 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 


