
Załącznik  

do Zarządzenia dyrektora  

Przedszkola nr 4 w Działdowie 

 Nr 17/2019 z dnia 30.09.2019 r.  

 

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU NR  4 W DZIAŁDOWIE 

 

Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 z 2017 r. ze zmianami),  

2) Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Gminy-Miasta Działdowo z dnia 22 sierpnia  2019 roku,  

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), 

4) Statut Przedszkola nr 4 w Działdowie. 

 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole nr 4 w Działdowie; 

2) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 4                      

     w Działdowie;  

3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;  

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 4 w Działdowie.   

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę-Miasto  Działdowo. 

§ 2 

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina-Miasto Działdowo.  

2. Przedszkole nr 4 w Działdowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.  

3. Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną        

w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ 

prowadzący na dany rok szkolny.  

§ 3 

1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji 

podstawy programowej, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

 



§ 4 

1. Rodzic ma obowiązek zadeklarować godziny pobytu dziecka w przedszkolu w okresie 

rekrutacji. Dokumentem na podstawie, którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt         

dziecka w przedszkolu jest deklaracja rodzica (załącznik nr 1).  

2. Deklaracja obowiązuje przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym roku 

szkolnym z wyjątkiem okresu wakacyjnego, wówczas rodzic deklaruje chęć pobytu dziecka   

w placówce wg załącznika nr 2 do regulaminu.  

§ 5 

1.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 

5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 3 pkt. 1 wynosi 1,00 zł           

za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami 

zadeklarowanymi.  

2.Rodzice dziecka 6-letniego korzystającego z wychowania przedszkolnego zwolnieni są         

z opłat za godziny wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

3. Rodzic może skorzystać z całkowitego zwolnienia z opłat określonych w § 5 pkt.1                 

na wniosek stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu. Warunki zwolnień określa Uchwała          

nr IX/ 92 /2019 Rady Miasta Działdowo z dnia 22.08.2019r. 

§ 6 

1.W przypadku nieobecności dziecka odlicza się należność za każdy dzień nieobecności tj. 

opłatę za każdą godzinę zajęć realizowanych w wymiarze przekraczającym czas 5 godzin 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.  

2. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są do 28 dnia miesiąca,        

w którym następuje korzystanie z zajęć, na podstawie złożonej deklaracji rodzica                       

do 28 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielane były świadczenia.      

3. Opłaty, o których mowa w § 6 ust. 2 dokonywane są przelewem na konto przedszkola         

w nieprzekraczalnym terminie do 28 dnia każdego miesiąca. 

4. Powstałe nadpłaty w ciągu roku szkolnego za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

zostaną zaliczone na poczet następnego miesiąca. 

5. Przedszkole dokona rodzicom dzieci kończących edukację przedszkolną zwrotów nadpłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego raz w roku: na dzień 30 czerwca danego roku 

szkolnego.  

6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustaje od dnia następnego po złożeniu 

rezygnacji przez rodzica.  

7. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za żywienie i korzystanie                       

z wychowania przedszkolnego odpowiada pracownik, któremu powierzono obowiązki wyżej 

wymienionych rozliczeń. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń pełni dyrektor/wicedyrektor. 



§ 7 

Z regulaminem zostają zapoznani wszyscy rodzice dzieci uczęszczających                  

do przedszkola na pierwszym spotkaniu organizacyjnym rozpoczynającym rok szkolny,           

a w sytuacji przyjęcia dziecka w czasie trwania roku szkolnego w dniu przyjęcia dziecka          

do przedszkola.  

                                                              § 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka 

 w Przedszkolu nr 4 w Działdowie 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

 
CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 4 W DZIAŁDOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

 

 Deklaracja obowiązuje od 15 października 2019 roku 

 

Imię i nazwisko dziecka  

PESEL:  

 

GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

Dziecko będzie przebywało 

w przedszkolu  

od godziny do godziny 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 4   

w Działdowie ul. Mrongowiusza 7.  

Niniejsze dane zbierane są w celu ustalenia opłaty za pobyt w/w dziecka w przedszkolu. 
(zgodnie z Dz. U. 2018r. poz.1000) 

 

 

 

 

 

                                                            …………………………………………… 

 

(podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka 

 w Przedszkolu nr 4 w Działdowie 
 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

 
CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 4 W DZIAŁDOWIE  

W OKRESIE WAKACYJNYM  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

 

 Deklaracja obowiązuje ………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka  

PESEL:  

 

GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

Dziecko będzie przebywało 

w przedszkolu  

od godziny do godziny 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 4   

w Działdowie ul. Mrongowiusza 7.  

Niniejsze dane zbierane są w celu ustalenia opłaty za pobyt w/w dziecka w przedszkolu. 
(zgodnie z Dz. U. 2018r. poz.1000) 

 

 

 

 

 

                                                                                …………………………………………… 

 

( podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka 

 w Przedszkolu nr 4 w Działdowie 
 

 

 

………………………….     Działdowo,……………………….. 
            Nazwisko i imię rodzica 
 

…………………………. 
            Adres zamieszkania  

 

 

        Dyrektor Przedszkola nr 4 

                    w Działdowie 

 

Wniosek w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty                 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

1. Dane dziecka, którego zwolnienie dotyczy 
 

Imię i nazwisko dziecka   

Adres zamieszkania 

ucznia 

miejscowość   

ulica/nr    

kod 

pocztowy 
  

 

2. Wnoszę o zwolnienie całkowite z opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego  ze względu na (należy zaznaczyć odpowiednią pozycję): 

 

a)       konieczność kształcenia specjalnego mojego dziecka, 

 

b)       potrzebę realizacji wczesnego wspomagania rozwoju mojego dziecka. 

 

3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
         

a)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 

b)       opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

Oświadczam, że w przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę całkowitego 

zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego niezwłocznie 

powiadomię o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty  

w pełnej wysokości. 

 

Działdowo,  ……..……..…………                                                                    …………………………….. 
                                                                                                                                          (podpis) 


