
 
 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA     NR…………….. 

W SPRAWIE KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

  

……………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica , opiekuna prawnego dziecka) 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

adres zameldowania:………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko dziecka ……………………………………………………………………. 

Nr PESEL dziecka ………………………………… 

A. Deklaruję, że moje dziecko : 

1. Będzie korzystało w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania przedszkolnego w okresie 

od ………...….…………..  do …………………………… w Przedszkolu Gminnym 

w Niebocku. 

2. Będzie uczęszczało do przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 

od ………….. do ………..... . 

3.  Będzie korzystało z następującego wyżywienia: 

 Wpisz TAK lub NIE 

Całodzienne wyżywienie w kwocie 9,00 zł.  

Śniadanie – 2,00 zł  

Obiad – 5,00 zł  

Podwieczorek – 2 zł  

Bez posiłków  
 

B. Zobowiązuję się do zgłoszenia  nieobecności dziecka w przedszkolu do godz. 7.30 

w danym dniu w celu dokonania odpisu dziennej stawki wyżywienia. Informację przekażę 

osobiście lub telefonicznie na nr telefonu 500 449 556 . 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku informacji o nieobecności dziecka odliczenia 

nie będą dokonywane. 



 

 

Informacje przedszkola: 

 

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00. 

2. Szczegóły świadczenia usług przedszkola zawarte są w statucie placówki. 

3. Opłata za każdą godzinę ponad podstawę programową wynosi 1,00 zł zgodnie z Uchwałą 

Nr XLII/287/2018 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2018 r. 

4. Opłaty za wszystkie świadczenia w przedszkolu płatne są z dołu do 9 dnia każdego 

następnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, za który opłatę należy uiścić do 28 

grudnia. 

5. Wpłaty należności za przedszkole należy dokonywać na konto:  

Bank Spółdzielczy w Dynowie, nr konta: 22 9093 1017 2019 0190 0022 0001  

6. Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe. 

7. Każda zmiana zapisu deklaracji bądź rezygnacji ze świadczenia usług przez przedszkole 

wymaga informacji pisemnej z 14-to dniowym wyprzedzeniem. 

8. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

zamieszczoną na stronie szkoły pod adresem www.zsniebocko.pl. 

 

 

 

………………………………………….                        ……………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                          (podpis rodzica, opiekuna prawnego) 


