…………………………………………
/pieczątka przedszkola/
Czas pracy Przedszkola Nr 4 w Otwocku
Przedszkole czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00 – 13.00

Deklaracja czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu Nr 4
w roku szkolnym 2020/2021
…………………………………………………………………………………………...………….
/dane rodziców /opiekunów prawnych dziecka/

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………… …………………… …
/nazwisko i imię dziecka/

ur. ………………………. zamieszkałe w Otwocku, ul. ……………………… …….……………….
/data urodzenia/

/nazwa ulicy, numer domu/mieszkania/

Będzie uczęszczać do przedszkola w godzinach od ………… do …………..
Będzie korzystać z wyżywienia …….... (należy wpisać „tak” lub „nie”), w tym z posiłków:
− śniadanie …………(należy wpisać „tak” lub „nie”)
− obiad ………….… (należy wpisać „tak” lub „nie”)
− podwieczorek ……… (należy wpisać „tak” lub „nie”)
Będzie korzystać z uprawnień wynikających z Uchwały nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka
z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka.
.......................... (należy wpisać „tak” lub „nie”)
…..……………..…………………………………………………

/czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych/

Opłaty za przedszkole
Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpłatność za:
1. korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem
przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w

2.

wysokości określonej w obowiązującej uchwale Rady Miasta Otwocka, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
wyżywienie dziecka w wysokości określonej w obowiązującym zarządzeniu dyrektora
przedszkola, w zależności od ilości spożywanych przez dziecko posiłków.

Wpłaty należności za:
− pobyt dziecka należy dokonywać z dołu do dnia 10 każdego następnego miesiąca,
− wyżywienie dziecka należy dokonywać z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
Deklaracja dotycząca płatności w roku szkolnym 2020/2021
Oświadczamy, że opłaty za przedszkole /żywienie, pobyt/ będziemy wnosić terminowo,
przelewem na podane numery kont bankowych zgodnie z rozliczeniem intendenta
09 8001 0005 2001 0007 9950 0002 - pobyt
36 8001 0005 2001 0007 9950 0001 - żywienie
W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który wnoszona jest
wpłata oraz tytuł wpłaty: opłata za pobyt / opłata za żywienie

Otwock, ………………………
/data/

…..…………………………………………...
/czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych/

…………………………………………..……………………………

/data wpływu i podpis osoby przyjmującej deklarację/

