
 

.………………………….                                                              Kraków, dnia …………………                    

Pieczęć zespołu 

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego  

w Samorządowym Przedszkolu nr 23 w Krakowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7  

w lipcu 2021 r. 

 

Ja niżej podpisany: 1) …................................................................... Pesel : …………………… 

           (nazwisko i imię matki /opiekuna prawnego) 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….. 

 

                                   2) …................................................................ Pesel :................................. 

(nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego) 

Adres zamieszkania: ……………………………….……………………….……………………….. 

I. Deklaruję, że dziecko: 

  

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

(nazwisko i imię  dziecka ) 

 

PESEL :  

 

będzie    uczęszczało    do  Samorządowego   Przedszkola  nr 23 w Krakowie w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 7 w Krakowie w okresie   

      od:……….lipca do ………… lipca 2021 r. z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy,  

       w godzinach od ….……….… do …………….…….….  

w tym : 

1) korzystania z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie               

w określonych przez  Przedszkole godzinach, tj. od 8:30 do 13:30  

2) odpłatnego korzystania z nauczania, wychowania i opieki, poza czasem określonym w pkt 1)  

3) żywienia w zakresie (wpisać odpowiednio „tak” lub „nie”): 

               śniadanie ………..     obiad  …………       podwieczorek  ………… 

Dziecko w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza do (pieczątka przedszkola) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

II. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy e-mail Rodziców/opiekunów prawnych: 

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

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

III. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka z przedszkola, 

zapewniające mu pełne bezpieczeństwo:  

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

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

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

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

IV. Pobyt dzieci w przedszkolu w okresie reżimu  sanitarnego w godzinach 7:00-16:30.  

Oświadczam, że podane w formularzu  dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                       Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:  

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

           



 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w związku zapisaniem dziecka do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 7 w Krakowie w warunkach zagrożenia COVID 19. 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w  czasie trwania epidemii COVID-

19 obowiązujące  w przedszkolu umieszczone na stronie internetowej  i nie mam w stosunku do 

nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkie 

dzieci  oraz pracowników wraz z rodzinami. 

3. Oświadczam, że  moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, nie kicha, nie ma  kaszlu, gorączki, 

duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.  

4. Zobowiązuje się do codziennej oceny stanu zdrowia mojego dziecka oraz osób zamieszkujących 

nie tylko w dniu składania oświadczenia i zatrzymanie dziecka w domu w razie wystąpienia 

objawów choroby do czasu wyzdrowienia i poinformowania o tym przedszkola. 

5. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar 

temperatury w trakcie jego pobytu w przedszkolu, w razie konieczności. 

6. Zostałem poinformowana/y, że z powodów organizacyjnych, placówka będzie dostępna dla dzieci  

w godzinach 7.00-16.30, dzieci objęte opieką przedszkolną w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego przyprowadzać należy w  godzinach 7.00 do 8.30, a odbierać do 16.30. 

7. Zostałem poinformowana/y, że zgodnie z procedurami Przedszkole pozostaje zamknięte dla 

rodziców bez możliwości wejścia do budynku. Rodzice powinni oczekiwać na przekazanie dziecka 

z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m. 

8. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe dziecko będzie 

znajdowało się w wyznaczonym w przedszkolu pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika 

przedszkola. 

 

      1.…………..………………….…………         2. ….……….………………………….… 

                    Data i podpis rodzica                  Data i podpis rodzica 

 

 

 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE  Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA 

Zostałem poinformowany, że:  

1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie jest naliczana  

z dołu, za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu dziennym. 

2. Do dnia 5.08.2021 rodzice otrzymają informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie 

dziecka w przedszkolu za lipiec 2021 r.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać opłaty do dnia 14.08.2021 r. 

następującego po miesiącu uczęszczaniu dziecka do przedszkola na wskazany rachunek bankowy.  

4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie stanowią 

nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, dochodzenie 

nieuregulowanych należności następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji.  

5. Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało naliczeniem ustawowych 

odsetek oraz upomnieniem. Koszt upomnienia ponoszą rodzice.  

6. Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów 

egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. Koszty postępowania 

egzekucyjnego ponoszą rodzice.  

1.…………..………………….…………         2. ….……….………………………….… 

Data i podpis rodzica                  Data i podpis rodzica 


