Zasady płatności w Przedszkolu nr 39 „Pod Topolami”
Opracowane na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 60))
- Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 roku z poz zm.
- Zarządzenia nr 6244/2014 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 roku
- Uchwały XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 roku

Wysokość opłat jest wyliczana i przekazywane przy pomocy programu ewidencjonującego pobyt
dziecka w placówce: i_przedszkole. Do 5 dnia każdego miesiąca w systemie i_przedszkole na
panelu rodzica zamieszczane są nowe opłaty. Wysokość i stan należności sprawdzać należy
poprzez zalogowanie się do systemu i_przedszkole. Login i hasło dostępu do systemu będzie
wydane w dniu 1 września 2020r. Login i hasło do systemu i_przedszkole służą Rodzicom przez
cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
Na koniec roku kalendarzowego, tj 31.12.2020 r każde dziecko musi być rozliczone w systemie
i_przedszkole pod warunkiem uregulowania wszystkich należności.
Zwroty za żywienie na koniec roku kalendarzowego będą wypłacane rodzicom na konta po
uprzednim złożeniu „Wniosku o zwrot”. (Druki dostępne dla rodziców na stronie internetowej
Przedszkola)
1.(Stawka żywieniowa od 1.09.2020 – 11 złotych dziennie) płatna „z góry”
– do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko korzysta z posiłków Wyjątek
stanowi miesiąc wrzesień i styczeń(za wrzesień wyjątkowo do 31.08.2020 - kwota 242,00 złotych
(22 dni roboczych x 11 zł)
Płatność za styczeń 2021 r. do 5 stycznia 2021 r. za luty 2021 r. do końca stycznia 2021 r.
na konto nr: 16 1030 1508 0000 0005 5022 0059 DBFO Bielany, Warszawa ul. Żeromskiego 29
Uwaga!!!
(Płatność przelewami na wskazane konta - podając imię i nazwisko dziecka , miesiąc i za co
płacimy np.:- np.: żywienie, rada rodziców, itp.).
Zwroty za żywienie za zgłoszone nieobecności odliczane są od opłat w kolejnych miesiącach.
Zgłoszenie nieobecności dziecka jest obowiązkiem Rodzica i musi być dokonane do 9.00 rano
poprzez zgłoszenie nieobecności w systemie i_przedszkole, w przeciwnym razie zwrot za żywienie
liczony jest od drugiego dnia nieobecności.
Nie zapłacone opłaty za żywienie podlegają windykacji naliczane są odsetki ustawowe za każdy
dzień po terminie płatności .
Opłat za żywienie dziecka nie należy łączyć z innymi opłatami np. Radą Rodziców i wpłacać na
jedno konto, każda z opłat ma oddzielne konto w różnych bankach i rozlicza się oddzielnie.
Informacja dotycząca opłat Rady Rodziców przekazana będzie po pierwszym posiedzeniu Rady
Rodziców.
Prosimy regulować należności zgodnie z naliczeniami w systemie i_przedszkole.
Aby uzyskać pełną informację o płatnościach należy zalogować się do systemu i_przedszkole

następnie wejść w należności a następnie „szczegóły należności”
Login i hasło dostępu do systemu będzie wydane w dniu 1 września 2020r.
Wymagane kwoty i numery kont, są widoczne po zalogowaniu się do panelu rodzica w systemie
i_przedszkole.
Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe z rodzicami:
Barbara Kraska (kierownik gospodarczy) tel. 22 835-08-09; e-mail: p39.bkraska@wp.pl;Tel komórkowy 508 661 197
W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu! W godz. 7-15

