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Meszna, dnia ………………... 2021 r.  

………………..……………………. 
              (imię i nazwisko rodziców//opiekunów prawnego) 

                 Numer deklaracji …..………….2021 r. 

 

……………………………………… 
                                (miejsce zamieszkania) 
 

………………………………………            

Tel. ojca (pierwszego opiekuna prawnego)    ……………… 

Tel. matki (drugiego opiekuna prawnego)     …………… … 

 

D E K L A R A C J A  

w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego  

w miesiącu sierpniu 2021 roku                                                                                                       

dla dzieci uczęszczających do PP w Mesznej w roku szk. 2020/2021 

 

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

                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

będzie korzystało z usług Przedszkola Publicznego działającego w ramach Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 

od dnia …………………2021 r. do dnia……………. 2021 r.  

w godzinach  od ………….  do ………..  tj. ………… godzin dziennie. 

od dnia …………………2021 r. do dnia……………. 20201 r.  

w godzinach  od ………….  do ………..  tj. ………… godzin dziennie. 

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia  

w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.:    śniadanie □,  obiad  □, podwieczorek □ 

* (wstawić X przy wybranych posiłkach). 
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 Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Opłaty  z tytułu korzystania przez dziecko/dzieci z odpłatnych usług przedszkola oraz                

za wyżywienie za miesiąc sierpień 2021 r.  należy opłacać do 05 sierpnia 2021 roku     

przelewem według obliczonych przez intendenta stawek, na konto bankowe placówki                                         

numer: 88 8133 0003 0003 1639 2000 0002 

2. Nie wpłacenie w powyższym terminie opłat jest równoznaczne z niekorzystaniem przez 

dziecko z zajęć przedszkolnych. 

3. Ostateczne rozliczenie opłaty będzie dokonane w terminie do 15 września 2021 r.                          

z uwzględnieniem: 

1) odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki 

żywieniowej za każdy dzień, 

2) odpisu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w stosunku do zadeklarowanej 

liczby godzin pobytu dziecka, przekraczających realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.  

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w  miesiącu wrześniu 2021 roku, 

zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek  rodziców. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do: 

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

2.  Do uiszczenia w terminie do 05 sierpnia 2021 roku następujących opłat: 

1) opłaty za wyżywienie 

2) odpłaty za korzystanie z nauczania, wychowania i opiekę w czasie przekraczającym 

bezpłatny jego wymiar tj. poza godzinami od 8.00 do 13.00, 

 

W związku z zaistniałym okresem stanu epidemiologicznego oświadczam ,że; 

 
1. Jestem  świadomy/a czynnika ryzyka wystąpienia COVID – 19 zarówno u mojego 

dziecka, u mnie, u moich innych domowników oraz u osób sprawujących opiekę w 

przedszkolu. Jestem świadomy/a  odpowiedzialności   za podjętą decyzję związaną                 

z wysłaniem dziecka na zajęcia do przedszkola.  
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2. Zapoznałem/am się z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki oraz  procedurą  obowiązującymi                        

w przedszkolu  tj.; 

-     Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w   Przedszkolu Publicznym w Zespole Szkolno –

- Przedszkolnym w Mesznej w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej COVID-19                                 

 

 

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

 

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

 
                                                                                                                 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

 

 
 

 

 
 


