
DEKLARACJA	POBYTU	DZIECKA	W	PRZEDSZKOLU	NR	4	we	WROCŁAWIU	

W	sprawie	określenia	dziennej	liczby	godzin	świadczeń	udzielanych	dziecku	przez	przedszkole	ponad	
czas	 przeznaczony	 na	 zapewnienie	 bezpłatnego	 nauczania,	 wychowania	 i	 opieki	 oraz	 żywienia	 w	
przedszkolu.	

			Dane	matki		/prawnego	opiekuna	 			Dane	ojca					/prawnego	opiekuna	
Imię	
	

	 Imię	
	

	

Nazwisko	
	

	 Nazwisko	
	

	

Adres	
zamieszkania	

	 Adres	
zamieszkania	

	

Tel.	
kontaktowy	

	 Tel.	
kontaktowy	

	

e-mail	 	
	

e-mail	 	

		Niniejszym	deklaruję	korzystanie	w	roku	szkolnym	2020/2021	ze	świadczeń	Przedszkola	nr	4											
dla	mojego	dziecka:	
	
Imię	i	Nazwisko	dziecka	 	

	
PESEL	 	

	
	

Deklarowany	czas	pobytu	dziecka	w	Przedszkolu	nr	4	godziny	od……………	do………………	

Jednocześnie	 deklaruję,	 że	 dziecko	 będzie	 korzystało	 z	 trzech	 posiłków	 w	 zadeklarowanym	 czasie	
pobytu	w	przedszkolu.	

OŚWIADCZAM,	ŻE:	

1. Zobowiązuję	się:	
• Wnieść	 opłatę	 za	 świadczenia	 udzielane	 przez	 przedszkole	 ponad	 czas	 przeznaczony	 na	

zapewnienie	 bezpłatnego	 nauczania,	 wychowywania	 i	 opieki	 (	 1,00zł	 za	 każdą	 rozpoczętą	
godzinę	)oraz	wyżywienie	(	10,00zł	stawka	dzienna),	w	terminie	wskazanym	przez	przedszkole.	

• Przyprowadzania	 do	 przedszkola	 zdrowego	 dziecka	 i	 niezwłocznego	 powiadomienia	
w	przypadku	choroby	zakaźnej.	

• Przyprowadzania	dziecka	zwyczajowo	do	godziny	08:15,	a	odbierania	przez	Rodzica	lub	osobę	
wskazaną	w	upoważnieniu,	do	godziny	17:00.	

2. Zapoznałem	się:	
• Z	 treścią	 Statutu	 Przedszkola	 nr	 4	 we	 Wrocławiu	 i	 zobowiązuję	 się	 do	 przestrzegania	 jego	

postanowień.	

	
	

	

Podpis	matki/prawnego	opiekuna	 Podpis	ojca/prawnego	opiekuna	
	
	



WAŻNE	INFORMACJE:	
1. Przedszkole	 prowadzi	 działalność	 przez	 cały	 rok	 szkolny,	 od	 poniedziałku	 do	 piątku,	 z	 wyjątkiem	 okresu	

wakacji	 tj.	 miesiąca	 lipca	 lub	 sierpnia.	 W	 roku	 szkolnym	 2020/2021	 przedszkole	 zamknięte	 będzie	 w	
miesiącu	lipcu	2021	r.,	natomiast	w	sierpniu	2021	r	przedszkole	będzie	pełnić	dyżur	wakacyjny.	

2. W	uzasadnionych	przypadkach	w	czasie	przerwy	wakacyjnej,	istnieje	możliwość	skorzystania	z	usług	innego	
przedszkola	pełniącego	dyżur,	jeżeli	przedszkole	to,	dysponuje	wolnymi	miejscami.	

3. Wysokość	opłat	za	przedszkole	naliczana	jest	na	podstawie:	
• Uchwały	 Rady	 Miasta	 Wrocławia	 IX/222/19	 z	 dnia	 16	 maja	 2019	 r.	 w	 sprawie	 ustalenia	 czasu	

bezpłatnego	 nauczania,	 wychowania	 i	 opieki	 oraz	 wysokości	 opłaty	 za	 korzystanie	 z	 wychowania	
przedszkolnego	w	przedszkolach	publicznych	prowadzonych	przez	gminę.	

• Zarządzenia	nr	14/08/2018	Dyrektora	Przedszkola	nr	4	we	Wrocławiu,	z	dnia	29.08.2018	r.	w	sprawie	
ustalenia	 wysokości	 dziennej	 stawki	 żywieniowej,	 pokrywającej	 koszty	 surowców	 zużytych	 do	
przygotowania	posiłków,	za	każdy	dzień	pobytu	dziecka	w	przedszkolu.	

4. Zmiana	godzin	pobytu	dziecka	w	przedszkolu	wymaga	zmiany	deklaracji,	zmiana	deklaracji	może	nastąpić	
w	każdym	czasie	w	trakcie	roku	szkolnego.	

5. Deklaracja	pobytu	dziecka	w	przedszkolu	ważna	jest	do	30.06.2021	r.	
6. Opłata	 za	 pobyt	 dziecka	 w	 przedszkolu	 winna	 być	 wnoszona	 do	 15-go	 dnia	 następnego	 miesiąca	 na	

indywidualne	konto	podane	w	e-mailu		wraz	z	kwotą	do	zapłaty.	

OŚWIADCZENIE	RODZICA/PRAWNEGO	OPIEKUNA	
Uprzedzony	o	odpowiedzialności	karnej	z	art.	233	§	1	k.k.	oświadczam,	że	dane	przedstawione	w	deklaracji	są	
prawdziwe.	

	
	

	

Podpis	matki/prawnego	opiekuna	 Podpis	ojca/prawnego	opiekuna	
DOBROWOLNA	ZGODA	NA	PRZETWARZANIE	DANYCH	OSOBOWYCH	
Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	danych	osobowych	takich	jak:	imię,	nazwisko,	pesel,	numer	telefonu,	
adres	 zamieszkania	 oraz	 danych	 osobowych	 mojego	 dziecka	 na	 potrzeby	 prawidłowej	 organizacji	 pracy	
Przedszkola	nr	4.	
ZOSTAŁEM	POINFORMOWANY	ŻE:	
• Administratorem	moich	danych	osobowych	jest	Przedszkole	nr	4	we	Wrocławiu,	ul.	Słowicza	7-9,	

Telefon	kontaktowy	71	7986788	lub	mail:	sekretariat.p004@wroclawskaedukacja.pl,			
• Dane	osobowe	będą	przetwarzane	przez	Administratora,	wyłącznie	do	celów	związanych	z	realizacją	zadań	

oświatowych	i	nie	będą	przetwarzane	do	celów	marketingowych	lub	w	sposób	zautomatyzowany.	
• Podstawą	 przetwarzania	moich	 danych	 osobowych	 jest	wyrażona	 przeze	mnie	 dobrowolna	 zgoda,	 którą	

mogę	w	każdej	chwili	wycofać.	
• Wycofanie	 wcześniej	 udzielonej	 zgody	 nie	 wpływa	 na	 zgodność	 z	 prawem	 przetwarzania,	 którego	

dokonano	na	podstawie	zgody	przed	jej	wycofaniem.	
• Mam	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych	osobowych,	ich	przenoszenia,	sprostowania	lub	ograniczenia	

przetwarzania	 oraz	 złożenia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	 Osobowych	 jeżeli	 moje	 prawa	
zostaną	naruszone.		

Funkcję	 Inspektora	 Ochrony	 Danych	 w	 Przedszkolu	 nr	 4	 pełni	 Tomasz	 Grzybowski,	 dostępny	 pod	 adresem	
email:	tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl	
	
	

	

Podpis	matki/prawnego	opiekuna	 Podpis	ojca/prawnego	opiekuna	
	


