
                                                                                          DEKLARACJA 

W SPRAWIE KORZYSTANIA Z  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR  32 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KONINIE 
 

Deklaruję, że moje dziecko :……………………………………………………………………………. 

ur………..……..................w…………………………………PESEL……………………………. 

będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr  32 z oddziałami integracyjnymi  w Koninie  

ul. Przemysłowa7 

 

Deklarację zawarto w dniu  31.07.2021 r.  pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym dziecka) 

Panią/Panem……………..........................................................................................................zamieszkałym  

w ……………………………. ul.  ……………………........................................tel:........................................... 

legitymującą się dowodem osobistym …………….………........ a Dyrektorem Przedszkola nr 32  z oddziałami               

integracyjnymi w Koninie, ul. Przemysłowa 7, Panią Dorotą Wierońską 

 
§ 1 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku / dzieciom: 

1) fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej; 

2) bezpłatnego realizowania 5-ciogodzinnej podstawy programowej (w godz. od 8.00 do 13.00) 

 3)  bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola. 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z pakietu usług w czasie przekraczającym realizowanie podstawy 

programowej.  

3. Przedszkole tworzy warunki do odpłatnego korzystania z wyżywienia. 

 

4. Zasady organizacji pracy oraz rekrutacji dzieci określa statut Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi  

           w Koninie.   

 

     § 21. Rodzice/Opiekunowie dziecka oświadczają, że ich dziecko korzystać będzie: 

: 

1) Wychowania  przedszkolnego w okresie: od 01 września 2021 r.  do  30 czerwca 2022 r. 

 

     w godz. od ............................. do .................................(przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00 ) 

2) wyżywienia w ilości .................. posiłków dziennie tj. śniadanie                 obiad                  podwieczorek     
( właściwe zakreślić) 

2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną 

        na piśmie, w zadeklarowanej w ust. 1 pkt.1 godzinie. 

 

§ 3 

1. Odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego składa się z dwóch części :   

1).-pierwsza część to odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym  

realizowanie podstawy  programowej, o której mowa w § 1 ust.2. 

2)- druga część to odpłatność za wyżywienie ( koszt surowca tzw. :  „wsad do kotła” 

      w wysokości stawki dziennej pomnożonej przez liczbę dni w danym miesiącu korzystania z posiłków).  

2. W dniu podpisywania deklaracji  odpłatność za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego  w czasie          

przekraczającym realizowanie podstawy programowej określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 

2018 roku wynosi 1 złoty (w zależności od ilości dni w miesiącu rozliczeniowym oraz godzin ponad podstawę 

programową)  wg. poniższej  

Ilość dni w 

miesiącu 

Ilość godzin ponad podstawę programową 

1 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz. 6 godz. 7 godz. 

19 dni 19,00 38,00 57,00 76,00   95,00 114,00 133,00 

20 dni 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 

21 dni 21,00 42,00 63,00 84,00 105,00 126,00 147,00 

22 dni 22,00 44,00 66,00 88,00 110,00 132,00 154,00 

23 dni 23,00 46,00 69,00 92,00 115,00 138,00 161,00 

 

3. W dniu podpisania deklaracji wysokość stawki żywieniowej wynosi 8,00 zł ( słownie: osiem 00/100) 

 

Śniadanie: ………………zł…         

Obiad: ……… ………….zł      

Podwieczorek: ………….zł     

 

a) 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)      np. 8,00 zł   (słownie: osiem 00/100) 

b) 2 posiłki (śniadanie + obiad)                           np. 6,00 zł    (słownie : sześć 00/100) 

c) 2 posiłki (obiad + podwieczorek)                    np. 6,00 zł    (słownie:  sześć 00/100) 

d) 1 posiłek (obiad)                                              np. 4,00 zł   (słownie: cztery 00/100) 

 



4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 ulegają zmianie w okresach miesięcznych w zależności od cen rynkowych.  

Produktów służących do przygotowania posiłków oraz podlegają aktualizacji w oparciu o uchwałę Rady Miasta 

Konina nr 244 z 27.02.2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz zarządzania wewnętrznego dyrektora 

przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

5 Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do wnoszenia opłaty, o której mowa w ust.2 i 3  miesięcznie z góry w terminie    

do15-go dnia każdego miesiąca, płatnych na konto Przedszkola w GETIN NOBLE BANS.A.  

      10 1560 0013 2015 2808 1391 0001  lub w kasie Przedszkola w wyznaczonym terminie podanym  

    do wiadomości na tablicy informacyjnej dla rodziców.  

      Zmiana wysokości opłat wymienionych w § 3 nie wymaga zmiany niniejszej deklaracji, podlega podaniu  

do wiadomości   rodziców poprzez wywieszenie ogłoszenia  na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu. 

 

§ 4 

    Ostateczne rozliczenie opłaty wniesionej zgodnie z § 3 ust.5 będzie dokonywane w terminie do 5 –ego następnego 

m-ca 

       za m-c poprzedni z uwzględnieniem: 

- odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy   

  dzień, przy czym za pierwszy dzień rozumie się zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 815, 

- ilości godzin ponad podstawę programową  , z których dziecko nie korzystało w danym m-cu   

  rozliczeniowym w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 815. 

 

§ 5 

     Za zwłokę we wnoszeniu opłat po terminie przedszkole może naliczać odsetki     

§ 6 

1. Deklaracja została zawarta na czas określony: od dnia 01 września 2021 r. do dnia  30 czerwca 2022 r. 

2. Zmiana warunków deklaracji, z zastrzeżeniem § 3 ust.6, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                          

§ 7 

1. Każde ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej deklaracji z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca                                    .  

 

2. Przedszkole może wypowiedzieć deklarację bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

       zalegania z opłatami za usługi Przedszkola przez dwa kolejne okresy płatności. 

 

§ 8 

Inne warunki umowy :  

1. drugie dziecko   -       (50 % opłaty) 

2. trzecie i kolejne dziecko   -    (zwolnienie z opłaty) 

3. dziecko niepełnosprawne  -     (zwolnienie z opłaty ) 

4. dziecko 3,4, 5 letnie  -     (MOPR 50 % opłaty) 

 

5. Pozostających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, niespokrewnionych z dzieckiem oraz  

    zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem: wielodzietnych, specjalistycznych i o charakterze pogotowia  

    rodzinnego, 

6. Przebywających w rodzinnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

§ 9 

W sprawach  nie unormowanych niniejszą deklaracją  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

OŚWIADCZAM, że zobowiązuję się do : 

1. Odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z podanymi w deklaracji godzinami. 

2. Terminowego wnoszenia opłat miesięcznie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. 
 

 PRZEDSZKOLE                                                              RODZICE /OPIEKUNOWIE 

 

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

                                                                        

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

                                                                                                                  /czytelne podpisy rodziców/opiekunów / 


