DEKLARACJA rodziców
dotycząca pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Sikorzu
w roku szkolnym 2018/2019
złożona w dniu ………………………… r., w Przedszkolu Samorządowym w Sikorzu, 09-411 Biała, Sikórz 85,
reprezentowanym przez dyrektora Panią Małgorzatę Purcelewską zwanym dalej „Przedszkolem”,
przez
Panią/Pana ……………………………………………….……………………..………….....……………....…….….,
zamieszkałą/ego w …………………………………………….….…………..…………….………...…....….…..…..,
legitymującą/ego się dowodem osobistym seria i nr: …………………….………………..….…….…......………….,
wydanym przez: …………………………………………………..…………………………………….....……....…..,
(nr telefonu do kontaktu ……………………….………...………………..……...), zwanymi dalej „Rodzicem”.
§1

Przedmiotem niniejszej deklaracji jest realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na rzecz dziecka:
imiona i nazwisko ………………………………………………………..………..…………..…….….…….…..……,
PESEL ………….……………...……. urodzonego w dniu …….………..………… w ……………….…………….,
zamieszkałego …………………………………………………..…. kod pocztowy, poczta ……..…………………….,
zameldowanego ………………………………………..……...…… kod pocztowy, poczta ……..…………………….,
§2
1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1630.
2. W godzinach od 800 do 1300 przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w tym naukę

religii i języka angielskiego.
3. Czas przebywania dziecka 6 i 5-letniego w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi, a wynikający

z organizacji dowozu autobusem szkolnym jest bezpłatny.
4. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pomoc wynika z potrzeb dzieci i ich

rodziców, jest dobrowolna i nieodpłatna.
5. W przedszkolu organizowana jest nieodpłatnie gimnastyka korekcyjna dla dzieci posiadających zaświadczenie od

lekarza.
6. Zajęcia takie jak rytmika, taniec, zajęcia plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej i są realizowane
zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.
7. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Koszt jednostkowego posiłku na stołówce szkolnej
wynosi: śniadanie- 1,30 zł; obiad- 2,60 zł; podwieczorek- 1,10 zł.
§3
1. Rodzic oświadcza, że jego dziecko będzie: odpowiednie zaznaczyć  / *niepotrzebne skreślić
1) przebywać w przedszkolu w godzinach od ……….……………..….. do ……………...…..………. ,
2) korzystać z wyżywienia w ilości …………. posiłków dziennie, tj.: śniadanie*/ obiad*/ podwieczorek*,
3) uczestniczyć w zajęciach dodatkowych bezpłatnych: religii , j. angielskiego ,
4) korzystać z gimnastyki korekcyjnej w związku posiadanym zaświadczeniem lekarskim wskazującym na taką

potrzebę: tak , nie .
§4
1. Pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć
(zgodnie z uchwałą Nr XXXII/227/18 z dnia 29 maja 2018 r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży).
2. W przypadku odpłatnego korzystania z przedszkola przez:
1) dwoje dzieci z tej samej rodziny, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń z 25%
zniżką;
2) troje i więcej dzieci z tej samej rodziny, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń z
50% zniżką.
3. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza
dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze
świadczeń (udzielonych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie) z 30% zniżką;

1)

podstawą obniżenia opłat, o których mowa wyżej, jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia
o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017r. Nr 1952, z późn. zm.).
4. W przypadku wystąpienia zbiegu okoliczności uprawniających do zniżek, zniżki są sumowane.
5. Opłaty o których mowa w § 4 ust. 1 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka.
§5
1. Dyrektor ma prawo do zmiany wysokości opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3, w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany niniejszej deklaracji. Rodzice zawiadamiani są przez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
§6
Rodzic zobowiązuje się do wniesienia z góry, do dnia 5-go miesiąca, opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu
bezpłatnych godzin oraz za wyżywienie.
§7
1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w § 4, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w
miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.
2. W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce, zwrotowi podlega kwota dziennej opłaty za
korzystanie z posiłków w stołówce, za każdy dzień nieobecności;
1) zwrot opłaty za nieobecność dziecka korzystającego ze stołówki szkolnej następuje gdy nieobecność zostanie
zgłoszona telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, nie później niż do godz. 8:00 pierwszego dnia
nieobecności. (tel. 24 2612826 w godz. 7:30 – 8:00).
§8
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub pisemnie upoważnione
osoby pełnoletnie zgodnie z zaznaczonymi w § 3 godzinami.
§9
Zasady organizacji przedszkola określa statut przedszkola.
§ 10
Dochodzenie należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201).
§ 11
Deklaracja została zawarta na okres od dnia …………………..……. r. do dnia ……………..…………. r.
§ 12
Zmiana warunków deklaracji wymaga formy pisemnej przez każdą ze stron z co najmniej 1-tygodniowym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 4 i 5.
§ 13
Deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………….…………

……………………….…………

(data i podpis Rodzica)

(data i podpis dyrektora przedszkola)

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola - w celach związanych z przyjęciem
i pobytem w przedszkolu naszego dziecka – danych osobowych naszych i dziecka, na przedstawianie wizerunku oraz tekstów
go dotyczących w mediach.

……………………………….……………………….……………
(czytelny podpis Rodzica)

