Zmiana zasad dokonywania opłat za przedszkole, w tym wysokości
stawki za żywienie
Szanowni Państwo,
Informuję, że od 1 lutego 2019 roku następuje zmiana zasad we wnoszeniu opłat za przedszkole
oraz ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej.
Wysokość odpłat za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest uchwałą podejmowaną przez
Radę Miejską w Grodzisku Wielkopolskim, a stawka żywieniowa w przedszkolu ustalana jest
przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są do wnoszenia opłat do 15 dnia każdego
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze
świadczeń przedszkola:
1) opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,
w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin, za dzieci w wieku do lat 5 w wysokości 1,00 zł za
każdą godzinę zajęć. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej
przy wejściu i wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie od godz. 630 do godz. 1630 .
2) opłaty za wyżywienie zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową, która wynosi 7,00 zł za
każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, w tym opłatę za przygotowane dla dziecka posiłki,
którego nieobecność nie została zgłoszona do godz. 12 00 w dniu poprzedzającym nieobecność
dziecka w przedszkolu.
Odpłatność za przedszkole dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy prowadzony
w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim o numerze:
34 9063 0008 0000 0022 3571 0001
W treści przelewu proszę umieszczać informację: opłata za przedszkole/grupa/imię i nazwisko
dziecka/za miesiąc, opłata godzinowa………….zł./opłata za żywienie…………….zł.
W systemie iPrzedszkole Rodzice/Opiekunowie Prawni mają możliwość między innymi
bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie
dziecka oraz wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności
budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na
podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 1314), co może
skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym. W związku z powyższym bardzo proszę
o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.
Uwaga!
Rodzice dzieci z rocznika 2012 nie ponoszą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Nie
zwalnia się ich mimo tego z obowiązku rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
celem naliczenia opłaty za żywienie.
Każdemu dziecku obecnemu w przedszkolu przysługuje 5 godzin bezpłatnych liczonych od
momentu zarejestrowania swojej obecności w systemie.
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