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należnej opłaty za świadczenia udzielan e przez

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

oraz o za§adach jej wnoszenia w roku szkolnym 20ż2/2023

Opłatę za śvnadczenia udzielane przez przedszkole ustala się zgodnie z:

Uchwałą nr XLVII/58912018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzięlanę przez przedszkola publiczne

prowadzonę przez Miasto Suwałki stanowiącej zńącznlk do obwieszenia Rady Mieiskiej

w Suwałkach z dnia ż7 stycznia2021 t. (Dz.Urz. Woj. Podl. z2a21 r., poz.490).

Zarządzenie n_r 6Da22 Dyrektora Przedszkola n-r 4 z OddziŃem Integracyjnym

w Suwałkach z dnia ż9 sierpnia 2022 r, w spraw-ie wprowadzenia zasad i warunków

korzystania ze stołówki przedszkolnej w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym

w Suwałkach oraz wprowadzenia zasad przyjmowania i zwrotu opłaty za świadczenia

udzielane pTzęz Przedszkole nr 4 z Odziałęm Integracyjnym w Suwałkach.

Zarządzenie nr 812021 Dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddzińem Integracyjnym w

Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2021 r w sprawie wprowadzenia instrukcji dochodzęnia

niepodatko!\ych należności publiczroprawnych w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem

Integracyjnym w Suwałkach.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2a22 r. w sprawie wysokości

wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania

przedszkolnego, o którym mowa w art. 52 ust.l ustawy z dnia ż7 paźdz|ernika 2017 r. o

finansowantu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty po

waloryzacji.
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1) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycmego pobytu dziecka w przedszkolu za godzinę

ponad bezpłatną podstawę prograrnową wynosi 1,I4 zł.

2) Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia wykłaczające poza godziny bezpłatnej

podstawy programowej stanowią iloczyn stawki godzinowej określonej w pkt.1 otaz

zrealizowana w danym miesiącu liczba godzin pobytu danego dziecka w przedszkolu ponad

czas rc altzacj i go dzin b e zpł atnej po d stawy pro gramo wej .

3) Dzieci 6 letnie są ustawowo zwolnione z opłat za śwtadczenia wykraczające poza godziny

b ezpłatnej podstawy pro gramowej .

4) Zv,alnia się ze świadczeniavłytraczającęgo pozagodziny bezpłatnej podstawy programowej

a

a



dziecko rodziców. ktorzy posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca wydaną pTzezUrząd Miejski

w suwałkach.

5) Zwalnia się ze świadczenia wykraczającę poza godziny bezpłatnej podstaw1, programowej

dziecko, posiadające orzęczęnie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię

psycholo gi czno - pedago gi c zff 4, w tym poradn ię specj ali s ty czną.

6) Dzienna stawka Ąwieniowa dla dzieci wynosi 12,00 ń i obejmuje zakup surowców

i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.( tzw. wsad do kotła)

7) Opłatę za świadczenia udzielane ptzez przedszkole tj zywienie oraz godziny pobytu

v"yktaczającę poza bezpłatną podstawę programową rodzice zobowiązani są wnieść

w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego następnego miesiąca na

indywidualny rachunek bankowy nadany dziecku.

8) Za zwłokę w tttszczaniu przedmiotowym opłat naliczanę będą odsetki na zasadach

odpowiednich dla zobowtązań podatkowych.

9) W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty pomimo upomnienia, zostanie wszczęte

postępowanie egzekucyjne, zgodnie z instrukcją dochodzenia niepodatkowych należności

publicznoprawnych w Przedszkolu nr 4 zOddziałem Integracyjnym w Suwałkach.

10)Kwota opłaty za Ęwienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnozenialtczby dni obecnych

w danym miesiącu ptzaz dzienną stawkę zywienia.

11) Refunclacja opłat za żywienie (obiad) następuje po uzyskaniu decyzji wydanej przęz MOPR

w strwałkach.

12) Wszelkie niezgodności w opłatach naliczonych przez przedszkole naleĘ zgłaszac

do intendenta przedszkola.

Rodzice zobowiązani są do zapaznałia się z treścią informacji i do jej przestrzegania.


