
Załącznik do umowy nr PM – 4310/ ……. / …… /   z dnia …………………………

Międzylesie, dnia ………………………

……………………………………………
          imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego

……………………………………………
            imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego

……………………………………………
       numer telefonu kontaktowego

DEKLARACJA

w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez Samorządowe
Przedszkole w Międzylesiu ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki.

W związku z potrzebą wprowadzenia zmian godzin pobytu dziecka w przedszkolu, deklaruję że 
moje dziecko:

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka

będzie korzystało z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole w następującym 

wymiarze godzin od dnia ……………………………………….  20…. r. :
(dzień, słownie - miesiąc)

1. Wymiar godzin płatnych:

od godz. ………... do godz. …….….. i od godz. ………... do godz. …….…..
            (przedział godzinowy: od 6:30 do 8:00)                 (przedział godzinowy od 13:00 do 15:30)

Razem: ………………………………
   (suma godzin)

2. Dziecko korzystać będzie z wyżywienia wg poniższych wskazań:

a) 1 posiłku – obiad,

b) 2 posiłków – śniadanie i obiad,

c) 3 posiłków – śniadanie, obiad i podwieczorek



Oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas 
przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyliczone na podstawie
niniejszej deklaracji.

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

3. W przypadku zalegania z ww. opłatami przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola 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 matki / opiekuna prawnego             podpis ojca / opiekuna prawnego

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

…………………………………………
podpis dyrektora

Informacja:

1. W godzinach 8:00 – 13:00, od poniedziałku do piątku, przedszkole zapewnia wszystkim 
dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Wysokość opłat za pobyt dziecka przekraczający realizację podstawy programowej, naliczana 
jest na podstawie:

a) uchwały nr XXXVII/198/2018  Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 lutego 2018 r. w 
sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie,

b) niniejszej deklaracji,

c) prowadzonego przez przedszkole rejestru czasu pobytu dziecka w przedszkolu 
wykraczającego poza czas określony w umowie lub zadeklarowane zmiany.


