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Zarządzenie KSI.021.6.2014 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie 

z dnia 26 sierpnia 2014r. 

 

w sprawie: ustalenia zasad rejestracji pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów zarządza się, co następuje. 

 

§ 1 

Ustala się sposób i tryb rejestrowania czasu pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym                       

w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, w tym godziny 

przyprowadzania i godziny odbioru dziecka. 

 

§ 2 

Ilekroć w przepisach zarządzenia jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.); 

2) uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta 

Rzeszowa z 9 lipca 2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów oraz Uchwałę                                     

Nr LXXI/1323/2014 z dnia 25 marca 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto 

Rzeszów; 

3) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie, której organem prowadzącym, w rozumieniu ustawy, 

jest Gmina Miasto Rzeszów; 

4) punkcie przedszkolnym – należy rozumieć Punkt Przedszkolny w Szkole 

Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie; 

5) rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka 

uczęszczającego do punktu przedszkolnego. 
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§ 3 

1. Rodzice zobowiązani są do zarejestrowania w „tygodniowej karcie obecności” czasu 

pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym (tj. godziny przyprowadzania  i godziny 

odbioru) potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem. Wzór karty stanowi załącznik 

do zarządzenia. 

2. Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Punkcie Przedszkolnym oraz 

opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania 

przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego                       

w czasie przekraczającym wymiar zajęć określa Uchwała Rady Miasta Rzeszowa. 

3. Karty o których mowa w pkt. 1 będą weryfikowane z wykazem uczęszczania na 

zajęcia rejestrowane przez nauczycieli w dzienniku zajęć. 

4. W przypadku braku rejestracji przez rodzica w tygodniowej karcie obecności 

frekwencja naliczana będzie według zapisu w dzienniku zajęć za cały dzień pobytu                    

w Puncie Przedszkolnym. 

 

§ 4 

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym płatna jest z dołu w terminie 

określonym w Uchwale Rady Miasta Rzeszowa na rachunek bankowy szkoły z dopiskiem: 

„opłata za pobyt dziecka (imię i nazwisko) za miesiąc …….”  

 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie rzeczywistych godzin pobytu dziecka w Punkcie 

Przedszkolnym ponad 5 godzin dziennie w danym miesiącu jest nauczyciel 

(wychowawca) punktu przedszkolnego wraz z intendentem szkoły lub innym 

pracownikiem szkoły wyznaczony przez dyrektora. 

2. Wykaz sporządzony przez nauczyciela winien zawierać: imię i nazwisko dziecka, 

liczbę godzin obecności (poza godzinami od 8.00 do 13.00) i liczbę dni nieobecności. 

3. Wysokość należności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym sporządza intendent 

lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora na podstawie wykazu o którym 

mowa w pkt. 2, dostarczonym przez nauczyciela (wychowawcę). 

4. Na koniec każdego miesiąca intendent lub inny pracownik wyznaczony przez 

dyrektora przedstawia do sprawdzenia głównemu księgowemu zestawienie przypisów 

uzupełnione o dokonane rzeczywiste wpłaty w danym miesiącu oraz uregulowane 
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zaległości. Po analizie księgowy potwierdza zgodność wykazanych wpłat i zaległości 

z dokumentami zaksięgowanymi. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku. 
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zał. nr 1

dzień

Lp. Nazwisko i imię tygodniaprzyjście podpis wyjście podpis UWAGI przyjście podpis wyjście podpis UWAGI przyjście podpis wyjście podpis UWAGI przyjście podpis wyjście podpis UWAGI przyjście podpis wyjście podpis UWAGI

1 godzina

2 godzina

3 godzina

4 godzina

5 godzina

6 godzina

7 godzina

8 godzina

9 godzina

10 godzina

11 godzina

12 godzina

13 godzina

14 godzina

15 godzina

16 godzina

17 godzina

18 godzina

19 godzina

20 godzina

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Tygodniowa karta pobytu w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

Okres 1 - 5 wrzesień 2014 r.

 


