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Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN 

POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA  

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ w STASINIE 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j.: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 
1818, 2197, 2248). 

2. Ustawa  z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (t. j.: Dz.  U.  z  2019r. poz. 869,  1622, 1649, 2020) 

3. Uchwała Nr X1/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 29  listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania  przedszkolnego  w oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę  Konopnica. 

 

§ 1 
 

Regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym   zwany   dalej   
„Regulaminem”    określa   zasady   naliczania    opłat   za   pobyt. Sposób dokonywania opłat oraz zasady 
obniżania opłat za pobyt dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 
Stasinie. 

 

§ 2 
Opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym. 

 
1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Stasinie zapewnia dzieciom bezpłatna realizację 

podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. 
 

2. Czas przeznaczony na bezpłatną realizacje podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania 

i opieki o którym mowa w ust.1  określony jest w godzinach od 7.40 do 12.40. 
 

3. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym kończą 6 lat wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego u czasie 
przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa się na kwotę 1,00 zł (słownie: 
jeden złoty 00/100) za każda rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka. 

 

4. W przypadku gdy z wychowania przedszkolnego korzysta dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny 
opłatę określoną w § 3 obniża się o 50% za drugie i kolejne dziecko. 

 

5. Opłata - świadczenie za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym obejmuje wszystkie faktycznie 
zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniom, poza godzinami od 7.40 do 
12.40. 

 

6. Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym będą ewidencjonowane poprzez wpis do dziennika 
zajęć oddziału przedszkolnego. 

 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do podania w „Deklaracji rodziców/prawnych 
opiekunów dotyczącej czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w 
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Stasinie” godzin pobytu dziecka potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem. Załącznik nr 1. 
 
8. W/w deklaracje będą weryfikowanie z wykazem uczęszczania na zajęcia rejestrowanym przez 

nauczycieli w dzienniku oddziału przedszkolnego. 
 

9. W przypadku braku lub niezgodnej z faktem rzeczywistym rejestracji przez rodzica (prawnego 
opiekuna) w deklaracji frekwencja naliczana będzie wg zapisu w dzienniku zajęć oddziału 
przedszkolnego. 

 

 

10. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego - mające wpływ na 
wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym 
porozumieniu z dyrektorem  i formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

§ 3 
Naliczanie i wnoszenie opłat 

 

1. Opłaty o których mowa w § 2 dokonuje się za miesiąc poprzedni (z dołu) do 20 dnia miesiąca w 
sekretariacie szkoły. 

 

2. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny wyliczana jest jako iloczyn: 
1.00 zł x liczba godzin faktycznej obecności poza 5h bezpłatnej opieki w danym dniu oraz liczby takich 
dni w miesiącu. 

 

3. Wysokość  opłaty  miesięcznej  za  pobyt  dziecka   w   oddziale  przedszkolnym   pomniejsza  się  o 
pełne dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. 

 

4. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do zapłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym 
powyżej 5 h jest sekretarz szkoły. 

 

5. Opłaty za pobyt powyżej 5 godzin należy wnosić bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub rachunek 
bankowy szkoły w BPS Poniatowa nr 59 8735 0007 4000 2637 2000 0010  tytułem: opłata za pobyt 
dziecka w oddziale przedszkolnym w SP  w Stasinie za miesiąc ………………………..…………. 2020 r. (imię i 
nazwisko dziecka) 

 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej 
opłaty. 

 
§ 4 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 

 
                    

                   (-) mgr Jacek  Wójcik                                                                           
                                                                                                               Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Stasinie     
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Załącznik nr 1 
 

DEKLARACJA RODZICÓW DOTYCZĄCA CZASU POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE 

 
                     ………………………………………..  
                        (imię i nazwisko dziecka ) 

 

I. Deklaracja rodzica dotycząca czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

 
1. Oświadczam, że moje dziecko: 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………………………………. 
                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

 
będzie przebywać w przedszkolu w okresie od  …………………….………… do ………………………………………………………. 

od godz. ………………………………………..do godz. ……………………………………. 

2. Zobowiązuję się dokonać należnych wpłat z góry do 15  w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy BPS 
Poniatowa nr:  59 8735 0007 4000 2637 2000 0010  tytułem: opłata za pobyt dziecka w oddziale 
przedszkolnym w SP  w Stasinie za miesiąc ………………………..…………. 2020 r. (imię i nazwisko dziecka). 
 
3. Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 

 
4. Odpłatność za  czas  pobytu  poza  realizacją  podstawy  programowej  za  
miesiąc…………………………………………2020r. zostanie obliczona według deklaracji. 
 
5. Zobowiązuję się do przestrzegania wskazanego czasu pobytu dziecka. 

 

*właściwe podkreślić 
 

Stasin, dnia …………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                             

                                                                                                             …………………………..………………………………  
                                                                                                                                                                                              (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

II. Pouczenie                                                                    

1. Bezpłatna 5-godzinna podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oddziale 
przedszkolnym w godzinach od 7.40 do 12.40. 

2. Zgodnie z Uchwałą Nr X1/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego  w oddziałach  przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Konopnica, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 
za godzinę zajęć powyżej czasu realizacji podstawy programowej wynosi 1,00 zł. 

3. W przypadku gdy z wychowania przedszkolnego korzysta dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny 
opłatę określoną w § 3 obniża się o 50% za drugie i kolejne dziecko. 

4. Rodzic (prawny opiekun) zamierzający ubiegać się o 50 % zwolnienie z opłaty przedstawia w formie 
oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                        ……….……………………………………………….. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH* 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Stasinie z siedzibą w Stasinie, Stasin 61, 21-
030 Motycz, tel. 0815031039, adres e-mail: szkola@spstasin.com.pl                                        
 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, 
adres e-mail czerw@post.pl, adres do korespondencji: Stasin 61, 21-030 Motycz 
 
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami  Ustawy Prawo Oświatowe 
(tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248) w tym w szczególności 
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  
(Dz. U. z  2017 poz. 1646). 
 
4. Dane będą przetwarzane na potrzeby realizowania wychowania przedszkolnego przez dziecko oraz w celu realizacji 
statutowej działalności szkoły.  
 
5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom , do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Posiadają 
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania do oddziału przedszkolnego, a następnie przez okres archiwizowania 
danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji. 
 
7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 
2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1646). 
8. Pana/i  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 
obowiązującym w Szkole Podstawowej w Stasinie. 
 
 
 
 
 
 
 

Stasin, dnia …………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                               ……………………………..……………..…………… 
 (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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