
Opłaty za przedszkole

Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest w oparciu o :

 Uchwałę  NR X-  101/2019  w sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  
z wychowania przedszkolnego Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 sierpnia 2019r.

 Umowę o  świadczenie  usług  przez  Przedszkole  Gminne  w Dobroszycach  zawartą
pomiędzy  Przedszkolem  Gminnym  w  Dobroszycach  reprezentowanym  przez
Dyrektora a rodzicami.

 Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonać:

        Przelewem na konto: 25 9584 1034 2004 0400 0576 0004
 W tytule  przelewu należy wpisać:  Imię  i  nazwisko dziecka  oraz  miesiąc,  za który

wnoszona  jest  opłata. Prosimy o  prawidłowe wnoszenie  opłaty  za  przedszkole  na
konto  bankowe,  zgodnie  z  kwotą  podaną  na  portalu  eprzedszkole.com.pl  po
zalogowaniu  się  na  konto  rodzica  oraz  informacją  wysłaną  na  maila.  Prosimy nie
dokonywać samemu obliczeń, nie zaokrąglać końcówek kwot. 

 Opłaty dokonane po terminie, podlegać będą naliczaniu ustawowych odsetek.

 Informacja  o wysokości  opłat  za  dany miesiąc  jest  dostępna każdego  miesiąca  na
portalu eprzedszkole.com.pl, po zalogowaniu się na własne konto.

 BEZPŁATNY CZAS POBYTU DZIECKA USTALONO W GODZ. OD 7:30 DO
12:30.

 ODPŁATNOŚĆ ZA KAŻDĄ faktycznie rozpoczętą godzinę wynosi 1.00 zł.

 W  pierwszym  miesiącu  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  naliczana  jest  opłata
prognozowana  (bierzemy  pod  uwagę  deklarowaną  liczbę  godzin  poza  podstawą
programową oraz stawkę żywieniową pomnożone przez ilość dni roboczych w danym
miesiącu).

 OPŁATA ZA WYŻYWIENIE 10,00 zł/ dziennie (dotyczy całodziennego wyżywienia
dziecka  w  przedszkolu),  śniadanie  –  2,00  zł,  zupa,  2,00  zł,  II  danie  –  4,00  zł,
podwieczorek 2,00 zł.

 Odpisy za żywienie w przypadku nieobecności dziecka będą zwracane w następujący
sposób:  I  dzień  nieobecności  dziecka-  będzie  zwracany  w  kolejnym  miesiącu,  
w momencie zgłoszenia tego faktu na portalu  eprzedszkole.com.pl  do godziny 7:30.
Kolejne dni będą sumowane i odliczane automatycznie w następnym miesiącu.

 W przypadku zakończenia edukacji w przedszkolu, odpisy za pobyt i za żywienie będą
zwracane na konto rodzica, po uprzednim wypełnieniu wniosku o zwrot nadpłaty za
przedszkole.




