
INFORMACJE 

dla wszystkich rodziców dzieci,  które zaczną wychowanie przedszkolne  

od września 2020r. 

 

Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z podanymi informacjami dotyczącymi nowego 

roku szkolnego 2020/2021. 

 

W załącznikach znajdą Państwo do wydrukowania i wypełnienia: 

– porozumienie na dzieci uczęszczające do przedszkola-zameczka, 

– porozumienie na dzieci uczęszczające do przedszkola - oddziałów w szkole podstawowej -   

   wypełniają tylko rodzice, których dzieci uczęszczają obecnie do gr. ELFY oraz gr.    

   SŁONECZKA. 

– deklaracja – wypełniają tylko rodzice, którzy będą regulować płatności za przedszkole w   

  formie  przelewu/wpłaty na konta bankowe, 

– upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby inne niż rodzice/ opiekunowie  

    prawni. 

 

Kto może swój adres mailowy na deklaracji  wpisuje komputerowo. 

 

Wypełnione dokumenty (koniecznie proszę drukować dwustronnie) oraz ewentualne 

deklaracje  należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 30 czerwca 2020r.                

(Skany można też przesłać na adres  mmarszalec@przedszkole.slawkow.pl  oryginały 

będzie trzeba dostarczyć we wrześniu). 

 

Data na porozumieniu to dzień wypełnienia przez Państwa porozumienia. Natomiast numer 

na porozumieniu nadaje placówka. 

Nie dostarczenie porozumienia w podanym terminie tj. do 30 czerwca jest równoznaczne 

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

Nie dostarczenie deklaracji w podanym terminie jest równoznaczne z deklarowaniem się 

dokonywania płatności w placówce w formie gotówkowej w określonych dniach i godzinach. 

 

Kto z Państwa nie ma możliwości wydrukowania czy też przesłania elektronicznie 

załączników, druki może pobrać w placówce i na miejscu wypełnić w godzinach między    

9.00 – 14.00 (lub inna godzina do ustalenia telefonicznie). Należy mieć swój długopis i 

obowiązkowo maseczkę na twarzy. 

Przedszkole będzie zamknięte, na wysokości drzwi znajduje się dzwonek- więc proszę 

dzwonić. 

 

Płatności w formie przelewu bądź wpłaty na konta dokonujemy do 12-go dnia danego 

miesiąca. Natomiast płatności gotówkowe do 15-go dnia miesiąca. 

mailto:mmarszalec@przedszkole.slawkow.pl


 

Płatności gotówkowe przyjmowane są od 5-go do 15-go dnia danego miesiąca w godz.: 

Poniedziałek 7.00 – 16.25 

Wtorek 7.00 – 14.50 

Środa  7.00 – 14.50 

Czwartek 7.00 – 14.50 

Piątek  7.00 – 12.30 

Prosimy o przestrzeganie podanych godzin. 

 

Godziny przyjmowania płatności mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowanych 

płatności dokonywanych przelewem/wpłatą na konta. 

 

Jeżeli 15-sty dzień danego miesiąca wypada w sobotę to wtedy końcem terminu płatności 

będzie piątek 14-go. 

Jeżeli 15-sty dzień danego miesiąca wypada w niedzielę to wtedy końcem terminu płatności 

będzie poniedziałek 16-sty dzień miesiąca. 

 
 

 
 

 

OPŁATY  OBOWIĄZKOWE PONOSZONE Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG 

PRZEZ PRZEDSZKOLE TO: 

 

– żywienie dziecka według zadeklarowanej liczby posiłków, którą deklarujecie Państwo w 

porozumieniu. 

Opłatę za żywienie wnosimy „z góry” za dany miesiąc.  

Pierwszą wpłatę za wrzesień należy wnieść do 12-go września dla płatności przelewanych 

bądź wpłacanych na konto.  

Dla płatności gotówkowych do 15 –go września w gabinecie dyrektora. 

 

Każdy dzień nieobecności dziecka we wrześniu będzie odliczany od opłaty za miesiąc 

październik. 

 

– opłata za pobyt dziecka tzw. godziny 

Opłata za godziny pobierana jest „z dołu” . 

Pierwszą wpłatę będziecie Państwo regulować w październiku według faktycznie 

wykorzystanych przez dziecko godzin płatnych we wrześniu. 

Opłaty za godziny nie ponoszą rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2014), dzieci te są zwolnione 

na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

 



Przedział godzin bezpłatnych 8.30 – 13.30 godziny te przeznaczone są na realizację podstawy 

programowej. 

Każda godzina rozpoczęta przed 8.30 i po 13.30 płatna jest  1zł. (godziny liczone są od    

„wpół do” do „wpół do”). 

 

Przykład - jeżeli dziecko przebywa danego dnia w przedszkolu w godzinach  od 7.00 do 16.00 

to za ten dzień ma policzone 5 godzin płatnych czyli 5 zł. (dwie godz. do 8.30 i trzy godz. po 

13.30). 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30 

 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE 

 

Opłata na rzecz Rady Rodziców 

Wnoszone w formie gotówkowej w kwocie 5 zł miesięcznie (od września do czerwca) lub 

jednorazowo 50 zł (5 zł x 10 miesięcy) lub inna dowolna kwota. 

Opłaty z rady rodziców przeznaczane są na dofinansowania do teatrzyków, koncertów, 

paczek mikołajkowych, wycieczek czy innych imprez okolicznościowych, zakupu pomocy 

dydaktycznych- zabawki, i inne zakupy ustalane w porozumieniu z Radą Rodziców.  

Opłaty wnosimy w gabinecie dyrekcji. 

 

Rodzice deklarujący ponoszenie opłat obowiązkowych w formie przelewów będą mogli 

zostawić ewentualne opłaty na rzecz Rady Rodziców  - w opisanej imieniem i nazwiskiem 

dziecka zaklejonej kopercie, nauczycielowi w grupie danego dziecka na zebraniu z rodzicami, 

które odbędzie się na początku września- o terminie zebrania będziecie Państwo informowani 

na tablicach ogłoszeniowych w placówce i na stronie internetowej. 

 

 

 

Inne  informacje znajdą Państwo we wrześniu na tablicach korkowych  w szatni w grupie 

swojego dziecka. Więcej informacji dowiedzą się Państwo na zebraniu ogólnym z dyrekcją a 

później z nauczycielem w grupie swojego dziecka. 

 

Nowy rok szkolny zaczynamy z dniem 01 września 2020r. – wtorek.   

W tym dniu przynosimy obuwie zmienne dla dziecka w opisanym worku. Dla młodszych 

dzieci warto mieć w półce szatni na przebranie- bieliznę osobistą, skarpetki, getry, 

podkoszulek. 

 

Na dolnym holu w szatni będą rano dyżurowały Panie woźne, które wskażą Państwu miejsce 

w szatni oraz grupę do której wasze dziecko będzie uczęszczało. 



 

Godziny posiłków: 

I Śniadanie    8.45 

II śniadanie    10.00  (napój i przekąska w formie owocu, które na jadłospisie ujęte jest pod 

śniadaniem)  

Obiad    11.45 

Podwieczorek  13.30 

 

Żywienie w przedszkolu nie jest obowiązkowe. 

 

 

Bardzo Państwa uczulamy na niezwłoczne informowanie nas o każdej zmianie nr tel.,        

jest to jedyna możliwość szybkiego kontaktu z Państwem zwłaszcza w sytuacji 

dotyczącej  zdrowia Waszego dziecka. 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 32 29 31 564. 

 

 

 


