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DEKLARACJA  CZASU  POBYTU  DZIECKA 
w  Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach  

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 523/LIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 29 sierpnia 2022r. oraz 
Regulaminem pobierania i rozliczania odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu oraz  pobyt dziecka  

w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach z dnia 2 stycznia  2023r. 
 
Deklaruję,  że moje dziecko:……………………………………………………………….……..….…..… 
 

Od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. 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 naszej Gminie obejmujące bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od 8.00 do 13.00. 
 

2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 
 

3. Za zajęcia świadczone przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas określony ustala się opłatę 
w wysokości 1,14 zł  za każdą godzinę zajęć . 

 

4. Świadczenia realizowane odpłatnie obejmują: 
A. Realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie: 
- fachowej opieki pedagogicznej 
- adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym 
- rozwijanie zdolności twórczych 
- wspieranie indywidualnych zainteresowań 
B.  Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych 
C.  Prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających 
D. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przedszkolu w czasie zajęć  
dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców. 
 

5. Opłatę  obniża się o 50 % rodzicom posiadającym ”karty 3+”. 
 

6. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń, ustala się jako iloczyn sumy 
stawki godzinowej określonej w §3 ust.1, wynikającej z deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka  
w przedszkolu ponad czas określony w §2 oraz ilość dni pobytu w miesiącu.  

 

7. Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola. Opłaty 
dokonujemy z dołu do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca za godziny zdeklarowane a w przypadku 
potrzeby zwiększenia / zmniejszenia czasu pobytu dziecka w placówce, zobowiązuje się do zmiany 
deklaracji do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę. 

 

8. W przepadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie podlega zwrotowi proporcjonalnie 
do ilości dni nieobecnych dziecka. 
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