
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

O WARUNKACH I ZASADACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 17 W TYCHACH 

 

1. Przedszkole zobowiązuje się do organizacji następujących nieodpłatnych świadczeń:  

1) zapewnienia opieki i realizowania z dzieckiem podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, 

2) organizacji nauki religii (o ile rodzic/opiekun prawny wyrazi na piśmie takie życzenie), 

3) organizacji zajęć przydzielonych dziecku w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z zajęć w czasie wykraczającym poza 5-
godzinną realizację podstawy programowej i inne zajęcia wymienione w ust. 1.  

3. Miesięczna wysokość opłaty za zajęcia, o których mowa w ust. 2 ustalana jest po zakończeniu każdego 
miesiąca jako iloczyn stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Tychy nr XLVI /755/18  z dn. 
22.03.2018 ,oraz liczby pełnych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o 
czas trwania zajęć nieodpłatnych. 

4. Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za 
świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system rejestracji 
wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.  

5. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z posiłków. 
6. Wysokość opłaty za poszczególne posiłki, ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 „Prawo oświatowe”, 
w roku szkolnym 2020/2021 wynoszą: śniadanie.  1.50 zł,   obiad 3.00 zł,  podwieczorek 1.50 zł. 
Wysokość opłat za posiłki może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w przypadku znacznego wzrostu 
cen żywności. 

7. Miesięczna wysokość opłaty za posiłki stanowi sumę opłat za posiłki określone w ust. 5, z których 
dziecko skorzystało podczas swojego pobytu w przedszkolu.  

8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka  z 
wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w nagłych przypadkach, np. choroby w 
dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00. 

9. Do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca, rodzic jest zobowiązany zalogować się na stronie 
www.przedszkole.wizja.net, gdzie uzyska informację o wysokości opłaty za świadczenia udzielone w 
danym msc przez przedszkole,  którą należy uregulować w terminie do 15 dnia następnego miesiąca 
na rachunek bankowy przedszkola o numerze     59 1240 1330 1111 0010 6083 6893  przelewem lub 
gotówką bezpośrednio w oddziałach Banku Pekao S.A.,  

10. W tytule przelewu bądź wpłaty gotówkowej w banku należy wpisać: „opłata za świadczenia 
przedszkola/imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …….…” 

11. W przypadku nieterminowego regulowania płatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, 
dyrektor przedszkola będzie dochodził należności w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji   

 
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. warunkami i zasadami korzystania ze świadczeń udzielanych przez 
przedszkole i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
W przypadku stwierdzenia nadpłaty proszę o dokonanie zwrotu na rachunek bankowy nr  
 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
 
 
…………………………………………………….     ………………………………………………………… 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego    Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

http://www.przedszkole.wizja.net/

