
Pietrowice Wielkie …........................... 

 

POTWIERDZENIE WOLI   

zapisu dziecka do Przedszkola w Pietrowicach Wielkich 
Potwierdzam wolę zapisu dziecka …..................................................................................................... 

                                                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

do Przedszkola w Pietrowicach Wielkich, które zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023  

Jednocześnie: 

 Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach ………......……….....……..  

 

oraz korzystanie w tym czasie z …………….....………. posiłków. 
                                                                     (podać ilość)  

 Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola nie uległy zmianie.  

W przypadku zmiany danych zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola 

 

INFORMACJA 

1. Zasady organizacji pracy przedszkola określa jego statut i inne wewnętrzne uregulowania. Rodzic/opiekun 

prawny dziecka zobowiązuje się do zapoznania z tymi aktami oraz ich przestrzegania. 

2. Dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz starszym, odroczonym od 

obowiązku szkolnego, przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez cały czas ich 

pobytu w godzinach pracy przedszkola, od poniedziałku do piątku. 

3. Pozostałym dzieciom, nie realizującym rocznego przygotowania przedszkolnego, przedszkole zapewnia 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00 do 13.00. 

4. Wysokość stawki za udział dziecka w zajęciach  przekraczających realizację obowiązkowej podstawy 

programowej ustala się na podstawie Uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXXII/313/2018 z dnia 

15 lutego 2018r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie. 

5. Stawka za wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi  6,00 zł za jeden dzień; 

(śniadanie, II śniadanie i pełny obiad – 5,00 zł).  Wysokość stawki określa Zarządzenie Nr 5 Dyrektora 

Przedszkola w Pietrowicach Wielkich z dnia 29.06.2018r w sprawie: opłaty za wyżywienie w stołówce 

przedszkolnej prowadzonej w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wraz z odziałem zamiejscowym w  

Cyprzanowie.  

6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu z góry 

do 15-go każdego miesiąca na rachunek bankowy z uwzględnieniem poniższych danych: 

Nazwa odbiorcy: Przedszkole Pietrowice Wielkie 

nr rachunku: 80 8475 1045 2005 3500 4189 0001 

tytułem: imię i nazwisko dziecka, opłata za przedszkole- kwota, wyżywienie- kwota 

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu: 

-   opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie będzie podlegała odliczeniu; 

-  opłata za wyżywienie będzie podlegała odliczeniu w następnym miesiącu przy nieobecności ciągłej 3 dni 

płatnych i więcej. Pojedyncze dni oraz 2 dni nieobecności nie podlegają odpisom w związku 

z wcześniejszym przygotowaniem produktów.   

8. W przypadku zmiany wysokości opłat Przedszkole Pietrowice Wielkie powiadomi Rodzica/opiekuna o 

 nowych stawkach nie później niż na 7 dni przed miesiącem, w którym będą obowiązywały poprzez 

wywieszenie na tablicy  informacyjnej w przedszkolu.  

9. Nadpłata w opłacie za przedszkole i wyżywienie będzie zwracana na konto, z którego została dokonana 

płatność.  

10. Zgodnie z postanowieniem art. 66 Ustawy o finansach publicznych,  opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach (w tym opłaty za wyżywienie) będą ściągane  

w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

                Zapoznałam/zapoznałem się:  

 

………………………………………………   
  data i podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                                                    

                                            


