
Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających 

z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach w Hrubieszowie 

 

Od dnia 1 marca 2019 r. obok wpłat gotówkowych u Intendentki, Przedszkole 

umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym dokonywanie wpłat za usługi 

przedszkola przelewem na podane przez Przedszkole numery kont bankowych. 

Opłata za przedszkole składa się z 2 części:  

 opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze 

wykraczające poza podstawę programową (stawka godzinowa) 

 oraz opłaty za wyżywienie.  

Płatności należy dokonywać na dwa konta w Banku Pekao SA, osobno za 

wyżywienie i za godziny: 
 

KONTO DO WPŁAT STAWKI GODZINOWEJ 

 

KONTO DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE 

 

Zasady wnoszenia opłat: 

1. Opłaty za przedszkole (wyżywienie, stawka godzinowa) należy regulować do 

15-go dnia każdego miesiąca. 

2. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na konto bankowe. 

3. Do 5-go dnia każdego miesiąca otrzymacie państwo pisemną informację 

o wysokości opłat (skorygowaną o ewentualne odpisy) z podziałem na konto 

żywieniowe i budżetowe (stawka godzinowa).  

4. Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę 

i miesiąc, za które dokonywana jest opłata w/g wzoru: 
 

Tytułem: godziny za ……………… za …………………………………… 
         (miesiąc/rok)      (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 

Tytułem: wyżywienie za ……………… za …………………………………… 
  (miesiąc/rok)  (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 

5. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki.  

6. W przypadku braku wpływu wpłaty na konto Rodzice/opiekunowie prawni 

są zobowiązani do okazania w przedszkolu dowodu wpłaty do wglądu.  

 

 



 

 

Karta odpłatności Miejskiego Przedszkola Nr 1 

............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 

1. Opłata za godziny: ........................................................ za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A.:  25 1240 2829 1111 0010 3703 9610 

W treści przelewu proszę wpisać:  

Tytułem: godziny za …………… za …………………………………… 
       (miesiąc/rok) (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

2. Opłata za wyżywienie: .................................................. za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  52 1240 2829 1111 0010 3704 9794 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: wyżywienie za ……………… za …………………………………… 
  (miesiąc/rok)  (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 
 

 

 

Karta odpłatności Miejskiego Przedszkola Nr 2 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 

1. Opłata za godziny: ........................................................ za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  83 1240 2829 1111 0010 3704 1961 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: godziny za ……………… za ………………………………………………. 
         (miesiąc/rok)   (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

2. Opłata za wyżywienie: .................................................. za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  93 1240 2829 1111 0010 3705 0123 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: wyżywienie za ……………… za …………………………………………… 
   (miesiąc/rok)       (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 
 

 

 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/allAccounts#NONE
https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/ordersToSign2#NONE
https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/ordersToSign2#NONE


 

Karta odpłatności Miejskiego Przedszkola Nr 3 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 

1. Opłata za godziny: ........................................................ za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  29 1240 2829 1111 0010 3704 1769 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: godziny za …………… za …………………………………. 
       (miesiąc/rok) (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

2. Opłata za wyżywienie: .................................................. za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  50 1240 2829 1111 0010 3705 1188 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: wyżywienie za …………… za …………………………………. 
(miesiąc/rok)        (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 
 

 

 

 

Karta odpłatności Miejskiego Przedszkola Nr 5 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 

1. Opłata za godziny: ........................................................ za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  27 1240 2829 1111 0010 3704 3066 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: godziny za …………… za …………………………………. 
     (miesiąc/rok)  (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

2. Opłata za wyżywienie: .................................................. za m-c …………………. 

Nr konta bankowego w Banku Pekao S.A:  87 1240 2829 1111 0010 3705 0716 

W treści przelewu proszę wpisać: 

Tytułem: wyżywienie za …………… za ………………………………………… 
(miesiąc/rok)  (imię i nazwisko dziecka, grupa) 

 
 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/allAccounts#NONE
https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/allAccounts#NONE

