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ZÅRZĄDZENIE

PREZYDE TÅ MÍÅST GLIWIC

z dnia

w sprawie: określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie,
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Gliwice.

Na podstawie uchwały nr XLI/906f2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gliwice w zw. z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017
r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Gliwice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz ustalonych przerw w pracy.

§ 2. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wychowanie
przedszkolne przekraczające wymiar określony w § 1. z góry do dnia 10 każdego
miesiąca na podstawie pisemnej informacji przedszkola/szkoły o wysokości tej
opłaty za dany miesiąc przekazywanej do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 2 ustalane są na podstawie harmonogramu korzystania
przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej, za czas
przekraczający wymiar określony w § 1.

§4. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia harmonogramu,
o którym mowa w § 3 w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w dniu
przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej. Wszelkie zmiany dotyczące godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dokonywane są na podstawie
aneksu do harmonogramu, o którym mowa w § 3, składanego w formie pisemnej
lub elektronicznej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy.

§ 5. W przypadku nie złożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych harmonogramu,
o którym mowa w § 3 w terminie wskazanym w § 4, do czasu jego złożenia
przyjmuje się, że dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w pełnym
wymiarze czasu pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

§ 6. W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy planowanym w harmonogramie,
a rzeczywistym czasem korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki
przekraczającej wymiar określony w § 1, przedszkole/szkoła dokonuje odliczenia
lub doliczenia kwot różnicy do opłaty za następny miesiąc.

§ 7. W przypadku, gdy różnica o której mowa § 6 dotyczy ostatniego miesiąca pobytu
dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
przedszkole/szkoła dokonuje ostatecznego rozliczenia opłaty do 15 dnia
następnego miesiąca.



§8.

§9.

§ 10.
§ 11.

§ 12.
§ 13.
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Wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej przekraczających wymiar wskazany
w § 1 określona została w uchwale Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Gliwice.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi oraz zespołów, w skład których wchodzi przedszkole
lub szkoła podstawowa 2 oddziałami przedszkolnymi.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście.
Uchyla się zarządzenie Nr 6672/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 lipca 2018
r. w sprawie określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów
prawnych opłat za korzystanie przez uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zastępca Naczelnika
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