
Jasienica, dnia …………………………. 

……………………………… 
(pieczęć placówki) 

DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA 

W JASIENICY  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

1. Dane dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Adres zamieszkania dziecka 

 

………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

2 .Imię i nazwisko rodzica………………………………………….. nr . telefonu………………… 

    Adres e-mail ………………………………………………………………. 

3.Deklaracja: 

             Deklaruję wolę korzystania z usług przedszkola przez moje/nasze dziecko  

             w następującym      wymiarze: 

1) Pobyt w okresie od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. w godz.(pełne godziny) od godz. 

……… do godz. …………tj. ……… godzin dziennie  /od 8:00 do 13:00 godz. bezpłatne/ 
2) Dziecko korzystające z usług przedszkola powyżej 5 godzin dziennie automatycznie korzysta    

z wyżywienia całodziennego (4 posiłki dziennie obejmujące śniadanie, 2 – daniowy obiad                           

i  podwieczorek)  
 

2. Wysokość stawki żywieniowej wynika z cen rynkowych produktów. Opłatę za żywienie 

określa zarządzenie Dyrektora. Na dzień podpisywania deklaracji opłata za całodzienne 

żywienie wynosi 7,50 zł ( w związku ze wzrostem cen możliwa jest podwyżka stawki             

za całodzienne żywienie od 01 stycznia 2023r). 

 

3. Rodzice zobowiązani są do terminowego ponoszenia opłat do 10 – każdego dnia miesiąca,                      

z góry za dany miesiąc. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień – opłata do 20 dnia miesiąca. 

 

4. Absencję dzieci w przedszkolu należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu 

nieobecności pod numerem telefonu 29 757 31 13 lub osobiście u Intendentki szkolnej. 

 

5. Opłaty za żywienie i wychowanie przedszkolne uiszczane są w formie bezgotówkowej na 

wskazane rodzicom dwa numery kont.   

Odbiorca: Przedszkole Samorządowe w Jasienicy. Tytuł przelewu: opłata za żywienie lub 

opłata za godziny / grupa/ imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc 

 

6. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 

pięć godzin dziennie w godzinach 8.00 – 13.00 

 

7. Wysokość opłaty za godzinę zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych 

prowadzonych poza czasem realizacji podstawy programowej wynosi 1,00zł zgodnie z 

Uchwałą Nr XXVIII.396.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018r. 

 

8. W przypadku konieczności zmiany zadeklarowanych godzin pobytu dziecka, rodzice na piśmie 

powiadamiają o fakcie Dyrektora. Zmiana następuje raz w roku w miesiącu styczniu.                               

W przypadkach szczególnych za zgodą Dyrektora zmiana godzin może nastąpić w miesiącu 

złożenia pisemnej deklaracji. 

 

…………………………………….. 
                        (podpis rodziców) 

……………………………………… 
          potwierdzenie złożenia Deklaracji 

             (podpis i pieczęć Dyrektora) 


