
Załącznik nr 1  

do regulaminu pobierania opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w oddziałach przedszkolnych  

 przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej  

w Radawcu Dużym 

 

 

 
……………………………………………….                                   Radawiec Duży, dnia ………………………… 

imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………………….. 
imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

 
 

 

DEKLARACJA 
Rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu  

dziecka w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym 

 
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2022/2023 przez: 

 

........................................................................................................................................ 

imię i nazwisko dziecka 
 

ze świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny w następującym wymiarze godzin: 
Godziny 

podlegające 

opłacie 

 

645 – 700 

 

700 – 800 

 

1300 –1400 

 

1400 –1500 

 

1500 –1600 

 

1600 –1645 

 

 

KWOTA 
Kwota 1 zł. 

 

1 zł. 1 zł. 1 zł. 1 zł. 1 zł. 

Deklaracja obecności dziecka w poszczególne dni tygodnia (wstawić „x”) 

Poniedziałek        

Wtorek        

Środa        

Czwartek        

 Piątek        

 

Opłata za jedną godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym 

czas 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. 

(Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Konopnica z dnia 11 grudnia 2019) 

 

1. W przypadku nieobecności dziecka  w oddziale przedszkolnym zadeklarowanej 

odpłatności rodzice nie ponoszą.  

 

2. Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym będzie uiszczana w sekretariacie 

szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 20-go dnia każdego miesiąca następującego 

po miesiącu którego opłata dotyczy. 

 

 

3. Ostateczną kwotę opłaty można zweryfikować z listami obecności w sekretariacie 

szkoły. 



 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się wnosić opłatę za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny 

    ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

    wyliczone na podstawie faktycznej liczby godzin przebywania dziecka w świetlicy. 

 

2. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej, skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka 

     w oddziale przedszkolnym, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty  

     niniejszej deklaracji. 

 

3. W przypadku zalegania z ww. opłatami przyjmuję do wiadomości, że dyrektor 

    oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu 

    Dużym może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na 

    zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a zaległe opłaty mogą stać się  
  przedmiotem egzekucji administracyjnej (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

    egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201). 

 

 

Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym 

 i wyżywienie znajdują w regulaminie pobierania opłat, który jest dostępny na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

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

podpis matki/ opiekuna prawnego                                           podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego, ze skutkiem 

od pierwszego dnia nowego miesiąca następującego po dniu, w którym poinformowano  

o zmianie. 


