
 

 

 

...............................................                                                                         Osieczany,.......................... 
     Imiona i nazwisko rodziców                                                                                                                                   miejscowość, data 
        /prawnych opiekunów/  

……………………………….. 
       Adres zamieszkania 

DEKLARACJA 
DOTYCZĄCA  CZASU  POBYTU  DZIECKA 

w  Przedszkolu Samorządowym Osieczanach 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 462/L2018 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 20 czerwca 2018r. 

 
Deklaruję,  że moje dziecko:…………………………………………………………………………..… 

Od 01.09.2019r. do 30.06.2020 r. będzie przebywało w przedszkolu w godzinach  od …...... do . .…....., co stanowi 

…… godzin dziennie, korzystać będzie z .......( 1,2,3) posiłków (śniadanie/drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). 

1. Dziecko korzystać będzie z przedszkola w zakresie minimum programowego tj. 5 godzin realizowanego w naszej 

Gminie obejmujące bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od 8.00 do 13.00. 
 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. /tak jest w/w Uchwale/ 

 
3. Za zajęcia świadczone przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas określony ustala się następującą 

opłatę 

- za każdą godzinę zajęć – 1 zł 

 

3. Świadczenia realizowane odpłatnie obejmują: 

A. Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie: 

      - fachowej opieki pedagogicznej 

      - adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym 

      - rozwijanie zdolności twórczych 

      - wspieranie indywidualnych zainteresowań 

B.  Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych 

C.  Prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających 

D. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu w czasie zajęć  dodatkowych 

organizowanych na wniosek rodziców. 

  

4. Opłatę  obniża się o 50 % rodzicom posiadającym ”karty 3+” 

 

5.Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, ustala się jako iloczyn sumy stawki 

godzinowej określonej w ust.1, wynikającej z deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

określony w §1 oraz ilość dni pobytu w miesiącu.  

 

6.Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola. Opłaty dokonujemy z 

góry,  do 15-tego każdego miesiąca za godziny zadeklarowane, a w przypadku potrzeby zwiększenia / zmniejszenia 

czasu pobytu dziecka w placówce, zobowiązuje się do zmiany deklaracji do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 

zmianę. 

 

7.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości 

dni nieobecności dziecka. 

 

….………………………………                                                    ………….…………………………...                                                                   
      /czytelny podpis ojca /prawnego opiekuna/                                                                             /czytelny podpis matki /prawnej opiekunki/        

 
                                                                              
Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203 ) przez  rodziców  
należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

                                                


