
OGŁOSZENIA !!!  
  

Godziny otwarcia przedszkola :  

Czas pracy przedszkola 630 - 1630  

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godz. 630 do godz.  800.  

Dzieci z grup 5-o godzinnych  na godzinę 800.  

 

Godziny odbiorów dzieci :  

• pobyt 5-o godzinny  do godziny 1300  

• pobyt 7-o godzinny  do godziny 1330  

• pobyt 9-o godzinny  do godziny 1530  

• pobyt 10-o godzinny do godziny 1630  

  

Godziny posiłków :  

• I śniadanie - godzina 830            ( cena posiłku 1,60 zł )  

• II śniadanie - godzina 1100       ( cena posiłku 1,10 zł)  

• Obiad -  godzina 13 00            ( cena posiłku 3,60 zł)  

• Podwieczorek – godzina 1445 ( cena posiłku 1,20 zł)  

Opłaty za żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie reguluje zarządzenie 

dyrektora Przedszkola .  

Co należy przygotować dziecku na pierwszy dzień przedszkola:  

• Paputki na białym gumowym spodzie (podpisać, nauczyć dziecko 

zakładać i zdejmować)  

• Komplet ubrań na przebranie (bielizna, spodnie, bluzka- podpisać i 

umieścić na górnej półce w szatni )  

• Mały ręcznik frotte do rąk  (z zawieszką, podpisany)  

• Dzieci 3 –letnie zapisane na 9 i 10 godzin po 10 września przynoszą do 

przedszkola pościel (mała  poduszka z poszewką, poszwa na koc).  

Uwaga : WSZYSTKO PROSZĘ PODISAĆ  



  

Zasady naliczania odpłatności za przedszkole :  

Reguluje Ustawa o Systemie Oświaty   

Uchwała nr XXI/229/2017 Rady  Miejskiej Gminy Stęszew  z dnia 

26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę 

Stęszew dla dzieci w wieku do 5 lat 

  

• Realizacja podstawy programowej w Przedszkolu w Stęszewie odbywa 

się w godzinach 800-1300,  pobyt dzieci w tych godzinach jest darmowy 

• Pozostałe godziny pobytu dziecka kosztują 1,00 zł/1 godz.  

• Stawka godzinowa odpłatności za przedszkole naliczana jest według 

godzin zdeklarowanych przez rodziców.  

• Zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu można dokonać tylko        

w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do 25 dnia każdego miesiąca 

poprzedzającego zmianę.   

• Płacimy za przedszkole z góry, za miesiąc bieżący, natomiast zwrot  

za dni, w których dziecko nie było w przedszkolu, odliczany jest  

w miesiącu kolejnym  

• Płatności należy regulować na konto banku GBS Mosina,    

nr konta 39 9048 0007 2003 0017 8116 0001 

• Na początku września  ( do 5 ) otrzymają państwo kartki z numerem 

konta i kwotą do zapłaty . Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie 

kwoty przy dokonywaniu wpłaty oraz właściwe jej opisanie tj. imię  

i nazwisko dziecka, grupa, nazwisko wychowawcy. 

 


