
Kraków, dnia ………….…….. 
 

 

…………………………………………… 
 (pieczęć przedszkola) 

 

DEKLARACJA 

Deklaruję, że  dziecko …………………………………………………………………………………………………………… będzie uczęszczało 

do Samorządowego Przedszkola  nr 180 w Krakowie na dyżur wakacyjny w sierpniu 2022r. 

W tym czasie będzie przebywać w przedszkolu  od godziny  ……………..…. do godziny………………… 

oraz korzystać z posiłków: 

 Śniadanie        Obiad        Podwieczorek 

Zostałem poinformowany:  
1. O konieczności uiszczenia opłaty na konto bankowe przedszkola, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 
do dnia 14–go września 2022,  za dni pobytu dziecka w przedszkolu w sierpniu 2022, w wysokości ustalonej przez 
przedszkole  w tym : 
 

1) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, która na podstawie §3 Uchwały  nr XCVII/2509/18 Rady 

Miasta Krakowa    wynosi ………………………….. (1) zł   za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez 
dziecko z nauczania, wychowania i opieki.  

2) opłaty za żywienie, za wskazane posiłki, według dziennej stawki za żywienie ustalonej w przedszkolu  

  tj.   …………………….…… (2) zł   dziennie, za każdy dzień pobytu 
 

2. O konieczności przyprowadzania i odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach oraz zgłaszania 
nieobecności dziecka do godziny 9.00 w dniu, w którym nie będzie korzystało z wychowania przedszkolnego. 
3. Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za 
korzystanie a wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Jednostki samorządu terytorialnego stanowią nieopodatkowane należności 
budżetowe o charakterze publicznoprawnym. 
Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
następuję na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
4.  Oświadczam, że podane w formularzu „Deklaracja…” dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

   

 

 

Data i podpis opiekuna prawnego: 

    

 

….……………………………… 
                                                                            (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
 

(1)  stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł 

 dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w 
przedszkolu wynosi 0,50 gr 

 dla rodzin objętych programem " Kraków dla rodziny N" " stawka za godzinę pobytu dziecka w 
przedszkolu wynosi 0,50 gr 

 dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem " Kraków dla 
rodziny N" stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł 

 
(2)  3 posiłki – 12 zł/   2 posiłki – 9,6 zł/   1 posiłek – 6 zł 


