pieczęć przedszkola

DEKLARACJA
KORZYSTANIA Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU NR 142 W POZNANIU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I. Informacje o dziecku.
1. Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….…………….………….………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………...
Pesel………………………… adres zamieszkania…………...................…….......…................……….
2. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych:
1) Imię i nazwisko…………………………...................................................................................……..
Adres zamieszkania:……………….........................................................................................……..
Numer i seria dowodu osobistego:…….................................................................………………….
Tel. kontaktowy:…………………..................................................................…………………..…….
Adres mailowy:………………………......................................................................……..….……….
2) Imię i nazwisko…………………............................................................................……..…......……..
Adres zamieszkania:…………........................................................................................…….……..
Numer i seria dowodu osobistego:………………...................................................................…..….
Tel. kontaktowy:………………………………….....................................................................……….
Adres mailowy:………………………....................................................................………..………….
3. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od………………………...…do………………...……...…
4. Dziecko korzystać będzie z następujących posiłków: (proszę zaznaczyć):
śniadanie TAK/NIE
II śniadanie TAK/NIE
Obiad TAK/NIE
5. Informacje dodatkowe o dziecku np. alergie, specjalne potrzeby żywieniowe
………………………………………………………………………………………………………..………..
II.
1. Zapoznałam/łem się z warunkami opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Miasto
Poznań zgodnie z Informacją o zasadach opłat za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym
przez Miasto Poznań stanowiącą załącznik nr 1 do Deklaracji.
2. Zapoznałam/łem się z warunkami opłat za wyżywienie dziecka w Przedszkolu nr 142 zgodnie
z Zarządzeniem nr 18-2018/2019 Dyrektora Przedszkola nr 142 w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2019 r.
stanowiącym załącznik nr 2 do Deklaracji.
3. Zapoznałam/łem się ze statutem Przedszkola nr 142 w Poznaniu.
4. Zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą
załącznik nr 3.
Podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka 1. .…………….…………………………….……
2. …………………………………………………

Załacznik nr 1
INFORMACJA O ZASADACH OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM
PRZEZ MIASTO POZNAŃ.
1. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania
podjęła stosowną Uchwałę w dniu 9 lipca 2019 r. (Uchwała Nr XV/237/VIII/2019), zgodnie
z którą oplata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.
2. Zgodnie

z

przepisem

art.

52

ustawy

o

finansowniu

zadań

oświatowych

z dnia 27 października 2017 r. zmienia się character opłat za pobyt dziecka w przedszkoluna
zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterez cywilnoprawnym.
3. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą
odpłatność wyłącznie za wyżywienie.
4. Rodzice

dziecka

realizującego

edukację

przedszkolną

w

oddziałach

przedszkolnych

funkcjonujących w szkołach podstawowych ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.
5. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic uiszcza do 10 dnia każdego miesiąca
na wskazany numer konta bankowego.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego I kompletnego uiszczenia opłat.
7. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

