
SZANOWNI RODZICE!!!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku informuje o zmianach w odpłatności za przedszkole
obowiązujących od 01 września 2018 roku. 

Rodzaj opłaty Sposób wyliczenia Termin płatności Sposób
płatności

Tytuł przelewu Tytuły zniżek

1 Opłata za pobyt 
ponad podstawę
programową

Iloczyn: stawki 
godzinowej, liczby 
godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu ponad 
czas realizacji podstawy
programowej oraz 
liczby dni pobytu 
dziecka w przedszkolu

Płatność z dołu w 
terminie do 10 dnia 
miesiąca następnego

Przelew Imię i nazwisko dziecka, mie-
siąc, za który wnoszona jest 
wpłata oraz tytuł wpłaty: po-
byt.

1. o  50%  na  dziecko  posiadające  orzeczenie  poradni
psychologiczno-pedagogicznej  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  lub  orzeczenie  o  potrzebie  zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych  indywidualnych  lub
zespołowych;

2. o  50%  w  przypadku  gdy  z  usług  przedszkola  korzysta
dziecko,  na  który  został  przyznany  zasiłek  rodzinny  na
podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  28-11-2003  roku  o
świadczeniach  rodzinnych  (Dz.U.  z  2017r.poz.1952  z
późn.zm.);

3. o  50%  w  przypadku  gdy  z  usług  przedszkola  korzysta
dziecko  z  rodziny  wielodzietnej,  uczestniczącej  w
Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”.

Nr rachunku bankowego: 20 1240 1154 1111 0010 3576 2949

2 Opłata za 
żywienie

Iloczyn: stawki 
żywieniowej oraz liczby 
dni pobytu dziecka w 
przedszkolu

Płatność z dołu w 
terminie do 10 dnia 
miesiąca następnego

Przelew Imię i nazwisko dziecka, 
miesiąc, za który wnoszona 
jest wpłata oraz tytuł wpłaty: 
wyżywienie.

O dofinansowanie  żywienia  można ubiegać  się  w ośrodkach
pomocy społecznej. 

Nr rachunku bankowego: 50 1240 1154 1111 0010 3576 3379

Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego: w siedzibie Przedszkola do 5-ego dnia miesiąca następującego po każdym okresie
rozliczeniowym

Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia
miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie
płatności do dnia wpłaty włącznie.

Podstawa prawna:
 art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

 § 34.1 pkt 9 Statutu Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku

 art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);

 § 5 Uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych, Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27
czerwca 2018r.


