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REGULAMIN  
Wnoszenia opłat za pobyt dziecka  

W Niepublicznym Przedszkolu „KORALIK” w 
Giżycku w roku szkolnym 2018/2019. 

  
  

Na podstawie upoważnienia określonego w przepisach rozdziału VIII Statutu Przedszkola  

Niepublicznego „KORALIK” ustalam niniejszy Regulamin wnoszenia opłat.  

  

§ 1  

  

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do przedszkola ponoszą opłaty.  
2. Opłatami tymi są:  

a. Opłata rekrutacyjna   100,00 zł (jednorazowa opłata pobierana przy zapisie dziecka  -Dyrektor 

Przedszkola odstąpił w roku szkolnym 2018/2019 od pobierania opłaty rekrutacyjnej)         

b. Czesne w wysokości 260,00 zł płatne  miesięcznie  dla dzieci od wieku 2 lata i 6 

miesięcy do ukończenia przedszkola 

c. Czesne w wysokości 350,00 zł płatne miesięcznie dla dzieci w wieku do 2 lat i 5 

miesięcy włącznie  

d. Czesne  w  wysokości 245,00 zł za dziecko przy dwojgu dzieci uczęszczających 

jednocześnie do Przedszkola Niepublicznego Koralik  

e. Czesne w wysokości 230,00 zł Troje dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Niepublicznego "Koralik"  KRD* 

f. Opłata za wyżywienie  6,00 zł dziennie (stawka dzienna za pobyt dziecka w placówce)  

g. Przedszkole Niepubliczne "Koralik" honoruje Kartę Dużej Rodziny  

  

§ 2  

1. Opłata rekrutacyjna jest opłatą  jednorazową pobieraną przy zapisie dziecka do 

przedszkola, nie podlega zwrotowi i jest rozliczana w miesiącu wrześniu danego roku 

szkolnego z opłaty za wyżywienie.  

2. Opłaty określone w § 1 pkt. b. i c. winny być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 

05 dnia każdego miesiąca z góry.  
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3. Czesne jest opłatą stałą, płatną miesięcznie, niepodzielną i nie podlega  zwrotowi w 

przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu.  

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres całego miesiąca 

kalendarzowego czesne nie jest pobierane. O nieobecności dziecka należy odpowiednio 

wcześniej poinformować dyrektora przedszkola.  

5. Za opóźnienia w opłacie czesnego nalicza się odsetki ustawowe za każdy dzień 

opóźnienia oraz wysyłane są wezwania do zapłaty.   

6. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje raz w miesiącu przy uwzględnieniu zasady, 

że odliczenie dziennej stawki żywnościowej za nieobecność dziecka w przedszkolu,  jest 

możliwe po zgłoszeniu nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 9,00.  

7. Stawka żywieniowa odliczana będzie za dni nieobecności dziecka w przedszkolu              

w danym miesiącu, a jej rozliczenie nastąpi przy naliczaniu opłaty za następny miesiąc.  

8. W miesiącu przerwy wakacyjnej nie pobiera się czesnego i opłaty za wyżywienie.   

9. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych do kasy, lub na konto 
przedszkola.  

10. W przypadku zaległości  w terminowych opłatach trwających powyżej jednego miesiąca 

od ustalonego terminu określonego w niniejszym Regulaminie dyrektor zarządzający 

przedszkolem ustala 7-dniowy termin uregulowania należności. Po niedopełnieniu przez 

rodziców lub opiekunów prawnych dziecka tego terminu dziecko zostaje skreślone z 

przedszkola w trybie natychmiastowym.  

11. Wysokość opłat pobieranych za przedszkole może ulegać zmianie.  

12. W placówce jest honorowana "Karta Dużej Rodziny" 

 

13. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy cywilno-prawnej i obowiązuje od roku 

szkolnego 2018/19.  

  

  

  

Giżycko, dnia 31.08.2018r.                                                           ZATWIERDZAM:  

         Anna Maria Karolska  

  


