
 

 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE w r. szk. 2021/2022 
 

Dziecko uczęszczające do przedszkola do 5 godzin dziennie (7.30-12.30) w czasie, w którym 

przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i nie korzystające z 

posiłków nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w placówce.  

 

1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin 

dziennie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1,00 zł. za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu lub 0,50 zł dla rodzin objętych 
Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+lub Programem pn. Kraków dla 
Rodziny „N”. Zero zł dla dzieci objętych jedną i drugą kartą.  
 
2. Opłatę, o której mowa w pkt1 ponoszą rodzice dzieci w wieku do lat 5.Dzieci 6- letnie 

realizujące roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu 

(uchwała RMK mówi: Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko z nauczania, 

wychowania i opieki poza czasem bezpłatnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończy 6 lat).  

 

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest 

przez dyrektora w oparciu o aktualizowaną na bieżąco symulację cen produktów żywnościowych 

i wynosi 9,00 zł.  

 

4. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.  

 

5. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub opiekunowie dzieci, w zależności od ilości 

spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z dołu (po przepracowanym 

miesiącu). Do piątego każdego miesiąca umieszczamy w holu przedszkola listę dzieci z kwotami 

do zapłaty. Ze względu na ochronę danych osobowych lista jest numeryczna (bez nazwisk). 

Pierwsza lista do zapłaty pojawi się w październiku za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu 

wrześniu. O przypisane dzieciom numery można pytać panie w szatni. Numery są niezmienne 

przez cały rok. Zmieniają się na dyżur wakacyjny i od nowego roku szkolnego, kiedy to tworzone 

są nowe listy dzieci.  

 

6. Opłatę dokonujecie Państwo do 14 każdego miesiąca na konto Przedszkola:  

 

25 1020 2892 0000 5802 0590 5361  
(z dopiskiem jakiego dziecka dotyczy opłata)  

7. Wyżywienie dzieci może być dofinansowane przez inne instytucje, np. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krakowie. Należy wtedy jak najszybciej dostarczyć do kancelarii 

przedszkola decyzję MOPS-u o przyznaniu dofinansowania.  

 

8. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa i opłata za 

media (godziny pobytu w przedszkolu) za każdy dzień nieobecności.  

 

9. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z nauczania, wychowania i opieki oraz 

sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje dokument „Wola korzystania z 

wychowania przedszkolnego”.  

 

10. Zmiany co do pobytu dziecka w przedszkolu i wyżywienia należy zgłaszać w kancelarii 

przedszkola.  

 

Przypominamy o dostarczaniu zaktualizowanych Kart 3+ (są ważne 1 rok). 


