
Aneks nr 3 do Statutu Przedszkola nr 46 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2021/2022 z dnia 26.08.2021r. 

 

§27 otrzymuje brzmienie: 

 

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat 

 

1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 46 w 

Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00. 

2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta 

Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. ( Uchwała NR 

LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych 

godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę. 

3. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 

października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na 

zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-

prawnym.  

4. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.  

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania 

opłat. 

6. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności zgodnie z 

zarządzeniem nr 21/2021/2022 z dnia 1.09.2021r.. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 

windykacji należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, a także z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z posiłków dzieci 

uczęszczających do Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10.” 

7. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka. 

8. Nie pobiera się lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie  

obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.                                                                                           

9. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w 

odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek,  oświadczenie zawierające 

niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola. 

10. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad 

czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zawarte są w 



stosownej deklaracji, którą rodzice ( opiekunowie prawni) podpisują na początku roku 

szkolnego. 

11. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia  z 

opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.  

12. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest  powiadomić przedszkole 

na piśmie. 

13. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i 

pracownicy  przedszkola.  

14. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących 

cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.  

15. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku. 

16. Odpłatność za śniadanie wynosi 20% dziennej stawki żywieniowej, za obiad 60% stawki, 

za podwieczorek 20% stawki;  odpłatność za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek 

100% dziennej stawki żywieniowej; dla dzieci korzystających tylko z napoju, jego koszt 

wynosi 5% stawki żywieniowej dziennej.  

17. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola  w porozumieniu z radą 

rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący,  podając do wiadomości poprzez 

stosowne zarządzenie. 

18. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (dalej zwane 

„należnościami”) w Przedszkolu stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o 

charakterze publicznoprawnym . 

19. Informacja o płatnościach należności bieżących, zaległych oraz o naliczonych odsetkach 

z tytułu zwłoki w ich zapłacie podawana jest comiesięcznie rodzicom lub prawnym 

opiekunom w systemie I Przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca. 

20. Termin płatności należności ustala się na  20 dzień każdego miesiąca, przy czym o 

zachowaniu terminu decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym do 

dokonywania płatności rachunku bankowym  Przedszkola. 

21. Pracownik Przedszkola wyznaczony przez  Dyrektora prowadzi ewidencję należności na 

bieżąco, na podstawie wyciągów bankowych. 

22. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki za zwłokę jak 

dla należności podatkowych. Odsetki oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia 

zapłaty, przy czym skierowanie dochodzenia należności na drogę postępowania 

egzekucyjnego  nie zwalnia z obowiązku naliczania odsetek. 

23. W Przedszkolu prowadzi się na bieżąco działania prewencyjne w celu zapobiegania 

powstawaniu opóźnień w płatności należności, w szczególności poprzez stały 



bezpośredni kontakt z zobowiązanymi do ich uiszczania oraz niezwłocznie podejmowane 

działania informacyjnych w sytuacjach powstania opóźnień.  

24. W przypadku nieskuteczności działań, o których mowa w ust. 23  Dyrektor Przedszkola 

na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania podejmuje działania  

zmierzające do egzekucji należności. 

25. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko 

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

nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. 

 
Aneks nr 3 obowiązuje od dnia 1 września 2021r. 

 

 

 

 

 


