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ZASADY NALICZANIA I WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE 

 
Podstawa prawna: 

 Uchwała nr LV/1290/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014 roku 
 Zarządzenie nr 2260/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 września 2014 roku  
 Statut Miejskiego Przedszkola nr 58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  
      w Katowicach 
 Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3                      

w Katowicach z dnia 13 lutego 2017 roku 
 

 
Dziecko może przebywać w przedszkolu tylko i wyłącznie na podstawie zawartej umowy. 
Umowa na odpłatne świadczenie usług w przedszkolu zwierana jest pomiędzy obojgiem 
rodziców/opiekunów prawnych a miejskim przedszkolem reprezentowanym przez 
dyrektora. Umowa dokładnie określa warunki uczestnictwa dziecka w przedszkolu min.: 
godziny pobytu, ilość posiłków oraz czas trwania umowy. Rodzice/opiekunowie prawni 
zobowiązani są do przestrzegania jej warunków. 

 
1. Na podstawie zawartej umowy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 

wnoszenia opłat z tytułu: 
 opłaty za żywienie. 

Dzienna stawka żywieniowa dziecka w przedszkolu ustalana jest przez dyrektora 
zarządzeniem w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w przedszkolu     
i wynosi 5.00 złotych za trzy posiłki (śniadanie 1.40 zł, obiad 2.20 zł, 
podwieczorek 1.40 zł.). Opłata ta, podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności 
dziecka w przedszkolu. Zwolnieni z w/w opłaty mogą być rodzice/opiekunowie 
prawni, którzy posiadają aktualną decyzję MOPS-u o dofinansowaniu posiłków     
w przedszkolu dla swojego dziecka. W takim przypadku rodzice/opiekunowie 
prawni zobowiązani są do bezzwłocznego dostarczenia w/w decyzji do 
przedszkola. Na jej podstawie sporządza się aneks do umowy zwalniający 
rodziców/opiekunów prawnych od w/w opłat. Do czasu dostarczenia decyzji 
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są sami pokryć w/w opłatę. W sytuacji, 
kiedy decyzja wpłynie na placówkę po dokonaniu opłaty, rodzice/opiekunowie 
prawni składają pisemną prośbę o jej zwrot bądź też rozliczenie jej w kolejnych 
miesiącach. 
 

 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodny z umową. 
W przedszkolu działa system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci. Każde 
dziecko posiada imienną kartę, którą osoby przyprowadzające i odbierające dzieci 
mają obowiązek zarejestrować na czytnikach. Rejestracja odbywa się poprzez 
przyłożenie karty do czytnika do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego. 
Czytniki zlokalizowane są przy drzwiach szatni.  
UWAGA: Rejestracja powinna określać realny czas pobytu dziecka w grupie 
czyli rano rodzice/opiekunowie prawni odbijają kartę w momencie wejścia 
dziecka do sali i adekwatnie przy wyjściu odbijają kartę dopiero po 
odebraniu dziecka z sali. W sytuacji, kiedy rodzice/opiekunowie prawni 
odbierają dziecko w ciągu dnia i przyprowadzają ponownie zobowiązani są 
odbić kartę przy każdym wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola.  
Dzieci przebywają bezpłatnie przez 6 godzin dziennie od 8.00 do 14.00 w ramach 
realizowanej podstawy programowej. Każda godzina wykraczająca poza podstawę 



 2 

programową jest płatna 1.00 zł za pierwsze dziecko i 0,65 zł. za drugie dziecko. 
Opłata ta, podlega zwrotowi za każdy dzień, tylko w przypadku całodziennej 
nieobecności dziecka w przedszkolu. Odebranie dziecka o godzinę wcześniej niż 
podano w umowie nie skutkuje zwrotem opłaty i nie uprawnia do 
pozostawienia dziecka godziny dłużej w innym dniu. Zwolnieni z w/w opłaty są 
rodzice/opiekunowie prawni trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie 
uczęszczającego do przedszkola, oraz dzieci objętych kształceniem specjalnym      
i wczesnym wspomaganiem rozwoju. Opłata na dany miesiąc naliczana jest 
zawsze w pełnych godzinach według dni roboczych w danym miesiącu. 

 
 opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza zawartą umową tzw. nadgodziny. 

W szczególnych, sporadycznych przypadkach dziecko może przebywać                    
w przedszkolu ponad godziny określone w umowie. Kiedy rodzice/opiekunowie 
prawni odbierają lub przyprowadzają dziecko w godzinach wkraczających poza 
zawartą umowę, zobowiązani są zgłosić ten fakt nauczycielowi, nauczyciel 
notuje ten fakt na karcie nadgodzin. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są 
pokryć koszt pobytu dziecka w godzinach wykraczających poza zawarta umowę. 
Koszty te są doliczane do opłaty na kolejny miesiąc. Liczbę nadgodzin określa 
przedszkole na podstawie dziennika zajęć. W przypadku, gdy rodzice/ 
opiekunowie prawni nie przestrzegają warunków umowy i dziecko 
wielokrotnie przebywa w przedszkolu w godzinach innych niż zapisane          
w umowie, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zmienić jej warunki. 

 
 odsetek                                                                                                   

Niezapłacenie w terminie w/w opłat powoduje naliczenie ustawowych odsetek, 
które zostaną doliczone do opłaty na kolejny miesiąc. 

 
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wnoszenia w/w opłat miesięcznie      

z góry do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy na indywidualny numer 
rachunku bankowego przypisany ich dziecku. Numer ten zapisany jest w umowie.  

 
3. W pierwszych dniach roboczych każdego miesiąca rodzice/opiekunowie prawni  

otrzymają do imiennych kopert znajdujących się w szafce dziecka w szatni informację 
o wysokości opłaty na dany miesiąc. Na pasku widnieć będzie imię i nazwisko 
dziecka, kwota należna do zapłaty oraz numer konta, na które należy dokonywać 
wpłat. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą zmieniać kwoty podanej na pasku 
(np. zaokrąglać) W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, za które 
wnosi się opłatę. Rodzice/opiekunowie prawni rodzeństw muszą wykonać osobne 
przelewy dla każdego dziecka na przypisany każdemu indywidualny rachunek 
bankowy. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców/opiekunów 
prawnych z obowiązku wniesienia w terminie opłaty za przedszkole. Za datę 
zapłaty uważa się datę wpływu na rachunek bankowy. Rodzice/opiekunowie prawni 
nie muszą przynosić do przedszkola potwierdzenia wpłaty! 

 
4. Po upływie terminu opłaty za przedszkole, co siedem dni kalendarzowych 

rodzice/opiekunowie prawni otrzymują kolejno trzy wezwania do zapłaty. Jeżeli po 
trzecim wezwaniu rodzice/opiekunowie prawni nie uiszczą opłaty, dziecko może 
zostać skreślone z listy a umowa zerwana bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Skreślenie z listy nie zwalnia rodziców/opiekunów prawnych z obowiązku 
uregulowania zaległych należności i nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. 
Rodzice/opiekunowie prawni pokrywają koszt wezwań, który jest doliczany do opłaty 
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na następny miesiąc. W szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni 
mogą, przed upływem terminu płatności, wnioskować pisemnie do Dyrektora 
Zespołu o jego przesunięcie uzasadniając swoją prośbę. 

 
5. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo zmienić warunki umowy w całym okresie 

jej trwania. Zainteresowani składają pisemną prośbę o zmianę jej warunków, 
określając dokładnie godziny pobytu dziecka, ilość posiłków oraz datę, od której 
zmiana ma obowiązywać. Po rozpatrzeniu, o zmianie warunków umowy decyduje 
dyrektor. Taką zmianę wprowadza się w życie aneksem do umowy. 


