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Regulamin 

w sprawie rozliczania  

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

 

 

§ 1. 

Definicje 

Ilekroć w dalszym postanowieniach jest mowa o: 

1) Oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w Szkole 

Podstawowej nr 23 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. 

Armii Krajowej; 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin w sprawie rozliczania 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 

3) Rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego Wychowanka  

oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad Wychowankiem; 

4) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 23 wchodzącą w 

składZespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej; 

5) Wychowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć nauczanie, wychowanie  

i opiekę, jakie Szkoła zapewnia Wychowankom na zasadach określonych  

w Statucie ZSO oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa; 

6) Wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci korzystające z Wychowania 

przedszkolnego realizowanego przez Szkołę; 

7) ZSO – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 

Krajowej, w Gliwicach 

 

 

§ 2. 

Przedmiot Regulaminu 

1. Regulamin określa zasady odpłatności za korzystanie z Wychowania przedszkolnego 

w okresie od dnia 1 września każdego roku do dnia 31 sierpnia następnego roku. 

 

§ 3. 

Zajęcia w ramach Wychowania przedszkolnego 

Przedszkole zapewnia w ramach Wychowania przedszkolnego zajęcia bezpłatne  

oraz zajęcia płatne. 

 

 

§ 4. 

Zajęcia bezpłatne w ramach Wychowania przedszkolnego 

1. Zajęcia bezpłatne trwają 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem dni przerw w pracy Przedszkola, 

z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1 Szkoła realizuje podstawę programową 

Wychowania przedszkolnego, która stanowi obowiązkowe zestawy celów i treści 

nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych 

wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać Wychowanek  

po zakończeniu etapu Wychowania przedszkolnego, oraz zadania wychowawcze 

uwzględniane odpowiednio w programach Wychowania przedszkolnego. 

3. Zajęcia bezpłatne dla Wychowanków obejmują naukę religii albo etyki.  

Zajęcia z religii albo z etyki odbywają się poza realizacją podstawy programowej 
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Wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2. Zajęcia z religii albo etyki 

odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają każdorazowo do 30 min.  

4. Zajęcia bezpłatne dla Wychowanków obejmują wczesne wspomaganie rozwoju. 

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się poza realizacją  

podstawy programowej Wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2.  

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się jeden raz w tygodniu  

i trwają 60 min. Informacje o terminie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju  

są przekazywane indywidualnie Rodzicom Wychowanków objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju. 

 

 

§ 5. 

Wymiar zajęć płatnych w ramach Wychowania przedszkolnego 

Zajęcia płatne trwają ponad wymiar czasu zajęć bezpłatnych, o których mowa w 

§4, wtedy, gdy czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przekroczy 5 godzin w ciągu 

dnia. 

 

 

§ 6. 

Stawka opłaty za 1 godzinę zajęć płatnych w ramach Wychowania przedszkolnego 

1. Opłata za 1 godzinę zajęć płatnych w ramach Wychowania przedszkolnego,  

o których mowa w § 5 Regulaminu wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100)  

za każdą rozpoczętą godzinę Wychowania przedszkolnego. 

2. Wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć płatnych w ramach Wychowania przedszkolnego 

ulegnie zmianie w razie i zakresie wynikającym ze zmiany Uchwały Rady Miejskiej  

w Gliwicach. 

 

 

§ 7. 

Rozliczanie opłat za zajęcia płatne w ramach Wychowania przedszkolnego 

1. Okresem rozliczeniowym zajęć płatnych w ramach Wychowania przedszkolnego  

jest miesiąc kalendarzowy. 

2. Szkoła, za pomocą systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w oddziale 

przedszkolnym, informuje rodzica o wysokości opłaty za zajęcia płatne za każdy okres 

rozliczeniowy, w którym Szkoła zapewnia Wychowankowi Wychowanie 

przedszkolne. 

3. Opłata za zajęcia płatne za okres rozliczeniowy pobierana jest we wrześniu „z góry” na 

podstawie złożonej przez rodzica deklaracji, a następnie w kolejnych miesiącach 

rozliczana jest przez system mierzenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu i jest 

ustalana na podstawie faktycznego czasu korzystania przez Wychowanka z zajęć 

płatnych w danym okresie rozliczeniowym. 

4. Faktyczny czas korzystania przez Wychowanka z zajęć płatnych jest ustalany  

na podstawie system mierzenia czasu pobytu dzieci w przedszkolu. 

5. Rodzic jest zobowiązany uiścić opłatę za zajęcia płatne w wysokości ustalonej przez 

Szkołę, w terminie do 10 – ego dnia miesiąca następnego po zakończonym okresie 

rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata za zajęcia płatne. 
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6. Opłatę za zajęcia płatne należy uiścić na rachunek bankowy ZSO prowadzony przez 

ING Bank Śląski S.A. o numerze:  

 

79 1050 1214 1000 0024 3374 8668 

 

7. W razie nieuiszczenia opłaty za zajęcia płatne w terminie wskazanym w ust. 7, Szkole 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

8. Odsetki ustawowe od opłat za zajęcia płatne, o których mowa w ust. 9 będą doliczane 

do rozliczenia opłaty za zajęcia płatne za następny okres rozliczeniowy. 

9. Datą zapłaty opłaty za zajęcia płatne jest data uznania rachunku bankowego ZSO 

wskazanego w ust. 8. 

 

 

§ 9. 

Oświadczenia 

1. Rodzic jest zobowiązany złożyć Szkole oświadczenie zawierające informacje  

w sprawie godzin korzystania przez Wychowanka z Wychowania przedszkolnego 

2. Rodzic może złożyć Szkole oświadczenie wskazujące sposób zwrotu świadczeń 

pieniężnych według wzoru. 

3. Rodzic może zmienić oświadczenia, o których mowa w ust. 1poprzez złożenie 

nowego oświadczenia w terminie do 15 – ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 

ze skutkiem od 1 – ego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. 

 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązuje rodziców dzieci 

trzyletnich, czteroletnich oraz pięcioletnich, przez cały rok szkolny. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 roku i obowiązuje doodwołania. 

 


