
Deklaracja korzystania z pobytu i wyżywienia dziecka w oddziale 
przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu w roku szkolnym 2021/2022 

 
Deklaruję, że moje dziecko:……………………………………………………………… 

                                         (imię i nazwisko dziecka) 
urodzone……………………................ będzie korzystało z usług oddziału  
                     (data urodzenia dziecka )  
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Boya –Żeleńskiego 4  od 

dnia………………………..2021r. do dnia …………………………..2022r.  

w godzinach od……………… do………….., tj. ………………… godzin dziennie. 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłat wg zadeklarowanych godzin z tytułu korzystania przez 
dziecko ze świadczeń oddziału przedszkolnego do 10 dnia każdego miesiąca. 
    Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn: 

1) stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Zgierza (1 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę poza realizacją podstawy programowej w godzinach 8.00 - 13.00 ), 

2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, 
3)  liczby dni pracy oddziału przedszkolnego w danym miesiącu,  
skorygowany o liczbę godzin nieobecnych dziecka w miesiącu poprzednim. 

Deklaruję korzystanie z wyżywienia w liczbie ………………posiłków dziennie. 
Zobowiązuję się do uiszczenia opłat z tytułu korzystania z wyżywienia, które stanowi iloczyn: 

1) dziennej stawki żywieniowej; (9,00 zł w tym: śniadanie –  28%; obiad – 56%; 
podwieczorek 17%). 

2) liczby dni pracy oddziału przedszkolnego w danym miesiącu,  skorygowany                                                       
o faktyczną liczbę posiłków w czasie dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. 

Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego nr: 

 za godziny pobytu – 56 8783 0004 0021 6502 2000 0001  
tytułem: wpłata za godziny pobytu / imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc 

 za żywienie –            29 8783 0004 0021 6502 2000 0002 
tytułem: wpłata za żywienie / imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc 

          zgodnie z imienną informacją podawaną przez intendenta. 
Podaję numer konta, na który szkoła będzie mogła przelać środki w razie nadpłaty za pobyt, 
czy wyżywienie : 
…………………………………………………………………………………………………… 
Nadpłaty są zwracane na konto w przypadku rezygnacji z korzystania z usług oddziału 
przedszkolnego, w innym przypadku wszelkie nadpłaty i niedopłaty są przenoszone na kolejny 
miesiąc. 
W sytuacjach wymagających wyjaśnienia prosimy o kontakt z intendentem szkoły : 

 P. Beatą Grzelak – Paul telefon : 572 816 232, poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście  

w budynku szkoły przy ul. Leśmiana 1 ( pokój na 1 piętrze, w skrzydle administracyjnym,  

przy sali komputerowej). 

Podaję nr telefonu do kontaktu z rodzicami / opiekunami…………………………………………… 

 
Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych jest dostępna na stronie : http:/WWW.sp8.miasto.zgierz.pl/wp-

content/uploads/2018/05/Klauzula-informacyjna.pdf                                 

 
 
 
 
 
 
Zgierz, ………………2021r                                                    …..……………………………………………... 

podpis rodzica / opiekuna prawnego          


