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ZARZĄDZENIE NR 2/2018/2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku 

z dnia 14 września 2018 roku 
w sprawie określenia wysokości, zasad uiszczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

 

 
Na podstawie Uchwały nr XXV/195/2018 Rady Gminy Łukowa z dnia 09 maja 2018r.  

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym  

w którym kończą 6 lat, zapewnia się: 

 

§ 1 

Pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00. 

 

§ 2 

Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego obejmującego 

nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym wymiar zajęć zwolnionych z opłat ustala 

się opłatę.  

 

§ 3. 

Wysokość opłaty za 1 godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie w ramach wychowania 

przedszkolnego, wynika z Uchwały nr XXV/195/2018 Rady Gminy Łukowa z dnia  

09 maja 2018r. Miesięczną kwotę do zapłaty stanowi suma iloczynów opłaty za 1 godzinę oraz liczby 

godzin płatnych ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu. Liczbę 

płatnych godzin do 30 minut pomija się a co najmniej 30 minut liczy się do pełnej godziny. Opłata za 

pobyt naliczana jest z dołu na koniec danego miesiąca i stanowi należność do zapłaty do 10 dnia 

miesiąca następnego.  

 

§ 4. 

Faktyczny czas korzystania przez wychowanka objętego wychowaniem przedszkolnym z zajęć 

przekraczających wymiar określony w § 1 jest ustalany jest na podstawie miesięcznego rejestru 

prowadzonego przez pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego.  

 

§ 5. 

Opłatę za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego ustaloną zgodnie z zapisem  

w §3 należy uiścić u intendenta szkoły. 

 

§ 6. 

Pieniądze wpłacane są na konto Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM”  

w Chmielku. 

 

Chmielek, 14 września 2018r. 

Dyrektor Szkoły 

- / - 

mgr Zbigniew Sokal 

http://www.sp-chmielek.pl/
mailto:sp-chmielek@kki.pl

