
 

Informacja Rodziców/ opiekunów prawnych o godzinach pobytu dziecka  

w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Braniewie 

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Braniewie prosi o podanie informacji o godzinach pobytu Państwa 

dziecka w Przedszkolu w dniach od dnia 1.09.2020r. do 31.08.2021r. 

Ja, niżej podpisana/y ________________________________________________________________  

                                                    (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

posiadająca/y pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem  

 

__________________________________________________________________________________  

                                                (imię i nazwisko dziecka) 

 

deklaruję, że moje  dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie korzystało  z usług Przedszkola powyżej 

5 godzin (ponad realizację podstawy programowej) w ilości …..…. godzin dziennie   (z zaokrągleniem 

„w górę” do pełnej godziny). 

Deklarowany pobyt dziecka w Przedszkolu od godziny ………. do godziny……….. 

Data ___________________              ______________________________________________ 

              (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Odciąć ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wyjaśnienia dotyczące opłat za przedszkole: 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego korzystania z zajęć w ramach 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego czasie 5 godzin dziennie  

(od 8:00 do 13:00) 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni wnoszą opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad 

czas niezbędny  na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. powyżej 5 

godzin dziennie. Wysokość tej opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 7,00 za 1 dzień. 

4 . Opłata, o której mowa w punkcie 2 i 3 jest pobierana „z góry” każdego miesiąca; odpisy za każdy 

dzień nieobecności w danym miesiącu dziecka w przedszkolu są uwzględniane w opłacie za następny 

miesiąc. 

5. Numery kont, na które wnosi się opłaty: 

     Opłata godzinowa: nr konta 21 8313 0009 0038 3682 2000 0010 

     Opłata za wyżywienie: nr konta 42 8313 0009 0038 3682 2000 0020 

     TYTUŁEM: Nazwisko i imię dziecka, grupa, opłata stała lub opłata za wyżywienie np.: Kowalski Jan 

Grupa I - opłata stała; Kowalski Jan, Grupa I-wyżywienie. 

6. Przedszkole prosi o wnoszenie opłat do 10 dnia każdego miesiąca. 

7. Rodzice nie ponoszą opłat za udział w zajęciach dodatkowych. 

8. Rodzice mają możliwość zmiany deklarowanych godzin, po uprzednim zawiadomieniu Przedszkola. 


