
                                                                            DEKLARACJA 
 
 

  
          

1. Rodzic (Prawny Opiekun) deklaruje, iż powierza dziecko ………………………………………….. 
opiece Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 7 w Piekarach Śląskich w celu zapewnienia  dziecku 
opieki przedszkolnej od dnia 01.09.2020 do dnia 31.08.2021 r. w każdy dzień roboczy miesiąca   w 
godzinach od ……………. …do  ………………   

 
2. W ramach opieki, o której mowa w pkt.1  dziecko będzie korzystało z:  

 
2.1 bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w tym realizacja podstawy programowej,                            

w wymiarze 5 godzin dziennie, w ramach których odbywają się również  na życzenie rodziców  
bezpłatne zajęcia z religii   

2.2 zajęć opiekuńczo-wychowawcze dodatkowo płatnych na zasadach określonych w  Ustawie 
Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2018  poz. 996, z późn.zm.)  oraz Uchwale                           
nr XLIX/582/18 Rady Miasta Piekary Śl. z dnia 22 marca 2018 r.                                                                                         

 
3. Opłatę za określone w pkt 2.2 zajęcia Rodzic (Prawny Opiekun)   będzie wpłacał z góry do 15- go 

dnia   każdego miesiąca w wysokości stanowiącej iloczyn przewidzianych w harmonogramie zajęć 
oraz stawki za 1 godzinę takich zajęć. 

3.1 Opłatę za dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w   pkt 2.2 r rozlicza     
się za określony w deklaracji   czas pobytu dziecka w przedszkolu. 

3.2 W przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu, opłatę za kolejny miesiąc zmniejsza 
się  proporcjonalnie o ilość  godzin, w których dziecko z powodu nieobecności nie uczestniczyło. 

3.3 W przypadku zaległości w opłacie z korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych 
świadczonych przez przedszkole wynoszącej  1 miesiąc, dziecko będzie objęte  nauczaniem  
wychowaniem  i opieką jedynie w ramach godzin o których mowa w   pkt. 2.1 ) 
 

4. Rodzic (Prawny Opiekun) deklaruje, iż w  czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie spożywało 
odpłatnie następujące posiłki ……………………………………………... 

                                                                               ( śniadanie, obiad, podwieczorek) 
5. Wysokość opłat za posiłki ustalona jest w zarządzeniu Dyrektora przedszkola, zaopiniowanym przez 

organ prowadzący i wynosi 

 1 posiłek    3,00  zł.   (obiad) 

 2 posiłki  4,80 zł.   (śniadanie, obiad) 

 3 posiłki     6,00  zł.  (śniadanie, obiad, podwieczorek) 
6. Zmiana wysokości opłat za posiłki dokonywana będzie w drodze zmiany zarządzenia, o którym 

mowa w pkt.5.  O zmianie kosztów posiłków przedszkole będzie informowało rodziców na 
zebraniach.   

7. Wpłaty dokonywane będą na konto bankowe PKO BP nr  80 1020 2313 0000 3702 0556 3095                                     
8. W przypadku nieterminowych wpłat za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole Rodzic 

(Prawny Opiekun) deklaruje, iż ureguluje   należne  odsetki ustawowe    wynikające z przepisów 
prawa.                                                  

9. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w celu ściągnięcia zaległości 
płatniczych za świadczone przez przedszkole usługi, w tym do naliczania ustawowych odsetek. 

10. Rodzic (Prawny Opiekun) oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej deklaracji zapoznał się                            
z  Ustawą  Prawo Oświatowe, Uchwałą nr XLIX/582/18 Rady Miasta Piekary Śląskie  oraz 
Zarządzeniem Dyrektora przedszkola w sprawie wysokości opłat za posiłki.                       

11. Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
…………………………………….                                                              ………………………………………                                                           
(Rodzice, prawni opiekunowie)                                                                        (Dyrektor przedszkola) 
 
                                                                                                    
                                                                                                                                        


