……………………………………………………..

…………………………………………….

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych

Miejscowość, data

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

DEKLARACJA nr …..……/P/2019
dotycząca czasu pobytu dziecka w Przedszkolu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/649/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Jasienica.
Deklaruję, że moje dziecko:…………………………………………………………………………………………………………………..
od …………………........ do…………………. będzie przebywało w przedszkolu w godzinach od …………
do ………….. co stanowi ………… godzin dziennie.
1.
Dziecko korzystać będzie z przedszkola w zakresie minimum programowego tj. 5 godzin
realizowanego w naszym przedszkolu od 8:00 do 13:00 - bezpłatnie oraz 1 dodatkowej nieodpłatnej
godziny (zaznaczyć właściwe):
od 7:00 do 8:00
od 13:00 do 14:00
2. Rodzic/opiekun prawny wnosi opłatę za godziny dodatkowo płatne (1 zł za każdą zadeklarowaną w
karcie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny , powyżej 6 godzin) za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dziecka , w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia pobytu dziecka w przedszkolu
dyżurującym.
Nie dotyczy dzieci urodzonych w 2012 r., czyli 6-letnich.
3. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie spożywało odpłatnie następujące posiłki
(zaznaczyć właściwe):
śniadanie
obiad
podwieczorek
w wysokości: śniadanie 3,00 zł, obiad 5,00 zł, podwieczorek 2,00 zł ustalonej zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach w sprawie zasad korzystania ze stołówki
przedszkolnej w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
4. Koszty poniesione za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka
w przedszkolu, od następnego dnia po zgłoszeniu faktu nieobecności nauczycielowi.
5. Rodzic/opiekun prawny wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia, w terminie do 19 czerwca 2019r.
na konto nr: 49 8117 0003 0030 3912 2000 0030
gotówką upoważnionemu pracownikowi ZSP w Mazańcowicach.
6. W przypadku nieterminowych wpłat za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole, będzie
wszczęte postępowanie administracyjne.
7. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących złożonej deklaracji zobowiązujemy się powiadamiać
na piśmie.

…………………………………………………………………………….
podpisy rodziców/opiekunów prawnych

……………………………………………….
podpis Dyrektora

