
Informacja rodzica dot. pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym  
w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach 

 
 

…………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego wypełniającego deklarację 

 
      
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2019/2020 przez:  
 
imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………. 
 
numer PESEL dziecka …………………………………………………………………… 
 
z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym na następujących warunkach: 
w następującym wymiarze godzin od dnia 1 września 2019 roku:  
 
 

DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO  
DO ODDZIAŁYU PRZEDSZKOLNEGO  

W GODZINACH 

 

DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO  
Z POSIŁKÓW* 

* śniadanie/II śniadanie 
 

* obiad/podwieczorek 
 

*właściwe podkreślić 
 
Uwaga: w godzinach 8:00 – 13:00 oddział przedszkolny zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie), pozostałe godziny zajęć przedszkolnych, 
(7.00 – 8.00 i 13.00 – 17:00) ze względu na rodzaj świadczeń, są godzinami płatnymi. 
(1zł/godzina) – nie dotyczy dzieci sześcioletnich 
 
    

Oświadczam, że: 
1. Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny 

ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
wyliczone na podstawie niniejszej deklaracji oraz opłatę za świadczenia, z których 
korzystało dziecko ponad czas określony w deklaracji, w terminie wskazanym przez 
oddział przedszkolny. 

2. Zobowiązuję się wnosić opłatę za wyżywienie, wynikające z niniejszej deklaracji,                      
w terminie wskazanym przez oddział przedszkolny.  

3. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka w 
oddziale przedszkolnym, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej 
deklaracji. 

4. W przypadku zalegania z w/w opłatami przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor szkoły 
może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na 
zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a zaległe opłaty będą 
dochodzone w drodze postępowania przed sądami powszechnymi. 

 
 

………………………………. ………  



podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
 
Proszę dopisać klauzule RODO odpowiednią dla danej szkoły 
 
 
UWAGA: Opłata za wychowanie przedszkolne naliczana jest na podstawie:  

1. Uchwały Rady Gminy Liszki w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,  
2. niniejszej deklaracji,  
3. prowadzonego przez Szkołę Podstawową …………………… rejestru czasu pobytu dziecka w 

oddziale przedszkolnym. 
 
 
 


