Siemianowice Śląskie, dnia ………..… 202…. roku
………………………………………………………….
imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

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

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
do Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich
w sprawie: określenia dziennej liczby godzin pobytu dziecka w Żłobku Miejskim
w Siemianowicach Śląskich
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym ………./………. przez:
........................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
ze świadczeń udzielanych przez placówkę w następującym wymiarze godzin
od dnia ………………….. 2022 r. :
INFORMACJA:




1 godzina czasu pobytu dziecka w żłobku= 1,10 zł
stawka żywieniowa 100% ( 3 posiłki) = 6,50 zł/ dzień
stawka żywieniowa 80% ( 2 posiłki/ śniadanie, obiad) = 5,20 zł/ dzień
PROSZĘ POSTAWIĆ
PRZY WYBORZE
ZNAK X 1

Do wiadomości

1deklarowane

DEKLAROWANY CZAS POBYTU
W PLACÓWCE

OBOWIĄZUJĄCE
STAWKI

min. 6 godzin dziennie w tym 2 posiłki

Żywienie 80%

7 godzin dziennie w tym 2 posiłki

Żywienie 80%

7 godzin dziennie w tym 3 posiłki

Żywienie 100%

8 godzin dziennie w tym 3 posiłki

Żywienie 100%

9 godzin dziennie w tym 3 posiłki

Żywienie 100%

maks. 10 godzin dziennie w tym 3 posiłki

Żywienie 100%

Każda rozpoczęta godzina ponad 10 godzin
pobytu dziecka w placówce, w danym miesiącu

Kwota: 10,00 zł/godz.

godziny pobytu dziecka w placówce, od godziny pozostawienia dziecka pod opieką żłobka do
godziny odbioru dziecka

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 1,10 zł za każdą godzinę sprawowanej
opieki w ramach zadeklarowanej liczby godzin .
2. Powyższą opłatę nalicza się w oparciu o Deklarację rodziców /prawnych opiekunów dotyczącą
czasu pobytu dziecka. Rodzic /opiekun prawny płaci za czas faktycznego pobytu dziecka w placówce,
zgodny z ilością godzinową wypisaną w Deklaracji.
3. W uzasadnionych przypadkach strony dopuszczają możliwość zmiany godzin pobytu dziecka
w placówce zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.
W przypadku 5-krotnego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych przez Rodzica godzin
dziennego pobytu dziecka w placówce, strony umowy ponownie uaktualniają czas pobytu dziecka.
4. W przypadku pozostawienia dziecka w placówce w czasie wykraczającym poza czas
zadeklarowany rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą
godzinę.
5. Wcześniejsze odebranie dziecka ze żłobka nie wpływa na wysokość opłaty za pobyt dziecka w
żłobku i opłaty za wyżywienie za dany dzień .
6. Przyjmuje się minimalny czas pobytu dziecka w żłobku 6 godzin
- ilość godzin pobytu dziecka w placówce może być mniejsza, jedynie w pierwszym tygodniu okresu
adaptacyjnego dzieci nowoprzyjętych.
7. Czas maksymalny pobytu dziecka to 10 godzin
- opłata za wyjątkowo przekroczony czas 10 godz. pobytu dziecka w placówce wynosi 10,00 zł za
każdą rozpoczętą godzinę
- odebranie dziecka z placówki powyżej 10 godz. Rodzic/ opiekun prawny poświadcza podpisem na
stosownym dokumencie.
8. W związku ze stałą gotowością personelu do przyjęcia dziecka do żłobka Rodzicowi/opiekunowi
prawnemu przysługuje zwrot:
 50% opłaty godzinowej za pobyt dziecka w placówce za każdy dzień nieobecności,
 100% stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.
Za pierwszy dzień nieobecności rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia.
9. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.
ULGI: - Opłata za pobyt w żłobku wynosząca 1,10 zł za godzinę pobytu dziecka:
 w przypadku drugiego dziecka w rodzinie uczęszczającego do Żłobka Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich wynosi 50% tej kwoty,
 a w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka opłaty tej nie pobiera się.
Opłata o której mowa dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w żłobku w danym dniu.

…………………………………………………………………..
Data i podpis Rodzica/ opiekuna prawnego

