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Informacja o odpłatności obowiązującej                                                                                          

w Przedszkolu nr 3 Niezapominajka                                                                                                          

w Świebodzicach 

 

1.  Przedszkole  zapewnia  bezpłatne  świadczenie  w  zakresie  nauczania,  wychowania  i opieki                         

w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00.  

2. Za zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem bezpłatnym, pobierana jest opłata 

w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu                             

(Art. 14a ust.5 pkt 1, ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). 

3.  Na drugie Dziecko w opłacie za świadczenia przekraczające bezpłatne świadczenie przysługuje                     

25% zniżki. Na trzecie i każde następne Dziecko w opłacie za świadczenia przekraczające realizację                         

5 – godzinnej podstawy programowej przysługuje 40% zniżki. 

4. Odpłatność  za  pobyt  i  wyżywienie  dziecka  w  przedszkolu  naliczana  jest  „z  dołu”,  płatna  do                     

15 kolejnego miesiąca na rachunek przedszkola:  

94 2030 0045 1110 0000 0229 7410 

tytułem – Opłata za przedszkole – imię i nazwisko dziecka. 

5. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. 

6. Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu wynosi 100% wartości zakupionych surowców.  

7. Wysokość  stawki  żywieniowej  na  dzień  01.09.2021  wynosi:  9 zł  (śniadanie  –  2,25  zł,                           

II śniadanie – 2,25 zł, obiad – 4,50 zł).  

8. W przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za wyżywienie 

określonej w punkcie 7. 

9. Opłata za pobyt dziecka i wyżywienia dziecka w przedszkolu naliczana będzie na podstawie Procedury 

Elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w  Przedszkolu nr 3 Niezapominajka                             

w Świebodzicach.    

10. Rodzic zobowiązany jest do zarejestrowania obecności dziecka za pomocą karty/kapsla zbliżeniowego.  

11. Każdy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z Procedury Elektronicznego systemu 

ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 3 Niezapominajka  w Świebodzicach Regulaminem 

elektronicznego systemu wywieszoną na tablicy ogłoszeń placówki oraz na stronie internetowej 

Przedszkola   

12. W przypadku powstania zaległości w opłatach za przedszkole przekraczających 1 miesiąc dziecko 

może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza 

postępowania egzekucyjnego dotyczącego braku opłaty (na podstawie przepisów ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). 

13. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem świąt,                     

dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych jako wolne przez organ prowadzący przedszkole;  

14. Zasady  organizacji  Przedszkola  określa  Statut  Przedszkola  dostępny  w  placówce  oraz  na  stronie 

internetowej Przedszkola.  

15. Rodzic  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszej  Deklaracji  

przez w Przedszkole nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach.    

16. Dane  osobowe  zawarte  w  deklaracji  przetwarzane  będą  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                          

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 
Przyjmuję do wiadomości powyższe  informację i zobowiązuje się  do respektowania  zasad 

odpłatności obowiązujących w Przedszkolu nr 3 Niezapominajka  w Świebodzicach 

Imię i nazwisko dziecka……………………….Grupa……………………………………………… 

            ……………………………………. 

                                                                                                            ( podpis rodziców/ opiekunów)



 

 

 


