Deklaracja pobytu dziecka w zerówce Sp nr 6 w Kościerzynie
………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego
wypełniającego deklarację

DEKLARACJA
w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez
przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2021/2022 przez:
………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka i datę urodzenia

ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w następującym wymiarze godzin od dnia
1 września 2021 r.:
■ w godzinach 8:00 – 13:00 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie),
■ pozostałe godziny zajęć opiekuńczych, (7.00 – 8.00 i 13.00 – 16.00) w związku
z odgórnymi zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu są
w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców (opiekunów) obojga pracujących!!
Deklarowany czas pobytu (od – do).
Proszę wstawić X w odpowiadające Państwu godziny pobytu dziecka w przedszkolu
Godziny pobytu
dziecka w
przedszkolu
7.00-8.00
(1 godz.)
8.00-13.00
(5godz.)
8.00-14.00
(1 godz.)
8.00-15.00
(2 godz.)
8.00-16.00
(3 godz.)
8.00-16.00
(4 godz.)
Razem

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dane rodziców
Matka dziecka

Ojciec dziecka

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

Miejsce zatrudnienia z telefonem kontaktowym : Miejsce zatrudnienia z telefonem kontaktowym :

* w razie potrzeby zastrzegamy możliwość weryfikacji deklaracji
Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne,
zainteresowania…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam/y następującą/e osobę/y:
Imię i nazwisko

Powinowactwo

Numer telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego
ze świetlicy przez osobę upoważnioną.
Data……………………… Podpis rodziców………………………………………………….
Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z posiłków zgodnie z deklarowanym
czasem pobytu w przedszkolu.

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 oraz opłatę za świadczenia, z których korzystało dziecko
ponad czas określony w deklaracji, w terminie wskazanym przez przedszkole.
2.Zobowiązuję się wnosić opłatę za wyżywienie, wynikające z niniejszej deklaracji,
w terminie wskazanym przez przedszkole.
3. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka
w przedszkolu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej deklaracji.
4.
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 rodzica/ opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE :
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. *

...........................................................................
data i podpis rodziców
*

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

