
 

Deklaracja  Nr……../2019/2020 

NA  KORZYSTANIE Z  USŁUG ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W TRZCIANCE   

D Y Ż U R    W A K A C Y J N Y 

 
Pani ………………………………..………………………………………………………………………..……  

(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

Seria i numer dowodu osobistego:…………………………………………………………………….  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..  
(dokładny adres zamieszkania rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………..  

 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………..  

 

oraz  

 

Pan ………………………………..……………………..……………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

Seria i numer dowodu osobistego:………………………………………………………………….  

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………..  
(dokładny adres zamieszkania rodzica lub prawnego opiekuna) 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………  

  

zwani dalej „Rodzicami / Opiekunami prawnymi” działający w imieniu oraz jako przedstawiciele 

ustawowi małoletniego dziecka deklarują korzystanie z usług przedszkola. 

 

§ 1 

Przedmiotem deklaracji jest świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego przez 

Przedszkole, na rzecz dziecka:  

1. Imiona dziecka:…………………………………………………………………………….  

2. Nazwisko dziecka:…………………………………………………………………………  

3. Data urodzenia dziecka:……………………………………………………………………  

4. Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………………  

5. PESEL dziecka:……………………………………………………………………………  

§ 2 

1. Dziecko będzie korzystało z usług Przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 

 

     od .................... do ................. w zakresie:  

a) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (realizacja podstawy programowej) w 

wymiarze 5 godzin dziennie,  

b) odpłatnego korzystania ze świadczeń wykraczających poza czas realizacji bezpłatnej 

podstawy programowej w wymiarze .................godzin dziennie,  

c) odpłatnego korzystania za wyżywienie w formie:  

 śniadania,   

       obiadu  



 

§ 3 

1. Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za cały zadeklarowany okres pobytu dziecka w 

przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego z góry w terminie do dnia  15.07. 2020r.  

    § 4 

1. Przedszkole jest budżetową placówką publiczną świadczącą usługi, o których mowa w § 2 w dni 

robocze od  poniedziałku do piątku w godzinach: Przedszkole w Trzciance od godz. 8.00   do   

godz. 15.30. 

 

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kuślin, poza czasem określonym w § 2 a) korzystanie z   

wychowania przedszkolnego jest odpłatne. 

 

3. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem  

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 

lat, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 3 oraz 

rzeczywistej  liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

5. Na podstawie art. 14 ust. 5, pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016r., poz. 1943   ze zm.) 

dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, 6 letnie,  zostają 

zwolnione z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

 

6. Płatność za usługi oraz wyżywienie płatne są  na konto przedszkola 

nr 5090720002011576620000002 

 

7. Wcześniejsze odebranie dziecka z Przedszkola nie powoduje zmniejszenia kwoty odpłatności za 

dany dzień.  

 

8. Za zwłokę w dokonaniu opłat, dyrektor przedszkola nalicza ustawowe odsetki.  

 

9. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

 

 

§ 5 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez  

        dziecko z  wyżywienia. 

 

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych). W tej kwocie 

Przedszkole zapewnia: śniadanie – 2,00 zł, obiad – 4,00 zł.  

 

3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej bez zmiany w 

formie pisemnej. 

§ 6 

1. Zobowiązuje się rodziców (prawnych opiekunów) do powiadomienia przedszkola o czasie 

nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

2. W przypadku absencji dziecka w przedszkolu, opłata za usługi oraz wyżywienie podlega 

zwrotowi od pierwszego dnia nieobecności do końca jej trwania. 

                                                                



 

                                                                   § 7 

1.  Odbiór dziecka możliwy jest tylko przez Rodzica/Rodziców/Opiekunów prawnych. Dopuszcza się 

także możliwość odbioru dziecka przez inne osoby pisemnie do tego upoważnione przez Rodziców 

lub Opiekunów prawnych zgodnie z treścią załącznika nr 1 do wniosku o objęcie dziecka opieką 

podczas wakacji. 

  

§ 8 

 

1. Strony mają prawo do wycofania niniejszej deklaracji wyłącznie w formie pisemnej.  

 

2. Dyrektor przedszkola ma prawo wypowiedzieć możliwość z korzystania usług przedszkola w 

przypadku zaistnienia przyczyn określonych w Statucie Przedszkola.  

 

§ 10 

 

1. Deklaracja sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

2. Deklaracja zawarta zostaje na czas określony  

 

……………………….… 2020r. do ………………..……… 2020r.,  

 

………………….……… 2020r. do …………………...…… 2020r. 

 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r, poz.922 z póź. zm) 

dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań wychowawczo – 

dydaktycznych przedszkola. 

Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy 

sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w 

Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami 

prawa. 

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI  

 

…………………………………………….  

 

................................................................                             
  (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

…………………………................, .................................... 

          Miejscowość                                        data 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do deklaracji nr ………………………… z dnia ………………………………… 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

  

Niniejszym upoważniam/y do odbioru naszego dziecka   

….…………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka)  

Panią/Pana: ………………………………………………………………………………………………………   

                                                (imię i nazwisko osoby upoważnionej)  

  

dysponującą/cego  serią i numerem dowodu osobistego:............................................ oraz  

 

nr tel: ………………………….…  

              

  

  

  

  

Upoważnienie jest ważne bezterminowo do czasu jego odwołania przez rodziców/opiekunów prawnych.  

  

Jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że odbiór dziecka z przedszkola może nastąpić wyłącznie  przez 

rodziców/opiekunów prawnych wskazanych w Deklaracji oraz przez osobę upoważnioną niniejszym 

upoważnieniem. Wszelkie inne dyspozycje w tej materii wymagają formy pisemnego upoważnienia, a 

upoważnienia ustne, czy też składane telefonicznie nie będą uwzględniane przez pracowników przedszkola.  

  

  

  

  

                                               …………..………………………………………………..………….  

                       (data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)  

  

  

  

Ja, ……………………………………… niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru telefonu w związku z 

powyższym upoważnieniem.  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi odbiór dziecka z 

przedszkola na podstawie wyżej zamieszczonego upoważnienia.     

 

………………………………………………………………….  

              (data i czytelny podpis upoważnionego



 

 


