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DEKLARACJA rodziców 

dotycząca pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Sikorzu 

w miesiącu   LIPCU 2020r. 

 

złożona w dniu ………………………… r., w Przedszkolu Samorządowym w Sikorzu, 09-411 Biała, Sikórz 85, 

reprezentowanym przez dyrektora Panią Małgorzatę Purcelewską zwanym dalej „Przedszkolem”, przez  

Panią/Pana: 

imię i nazwisko: ……………………………………………….……………………..……….....……………………......…., 

zamieszkałą/ego w ……………………………………….….…………..…………….………...…....….……………..…..., 

legitymującą/ego się dowodem osobistym seria i nr: …………………….………………..….…….….……….……….…., 

wydanym przez: …………………………………………………..…………………………………….....………..…...….., 

tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………….…………..., 

(dane drugiego rodzica: 

imię i nazwisko: …….……………………………………….…....…., tel. kontaktowy: ……………………………....), 

zwanymi dalej „Rodzicem”.     

§ 1 

Przedmiotem niniejszej deklaracji jest realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na rzecz dziecka:  

 

imiona i nazwisko  ………………………………………………………..………..…………..…….……………….…..……,  

data urodzenia ………………………..………. miejsce urodzenia …………………………….………..…………., 

PESEL ………….……………....…….……………….…………….,  

zamieszkałego ……………………………………………………………..………………….………………………………., 

zameldowanego ………………………………………..……………………..…………………………..………………...…, 

§ 2 

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6
30

 do 16
30

.  

W godzinach od 8
00

 do 13
00

 przedszkole zapewnia bezpłatną funkcję wychowawczo-opiekuńczą.  

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. Koszt jednostkowego posiłku na stołówce szkolnej wynosi: 

śniadanie- 1,60 zł; obiad- 3,00 zł; podwieczorek- 1,40 zł.  

§ 3 

1. Rodzice oświadczają, że ich dziecko będzie:  

1) przebywać w przedszkolu w godzinach od  godz. ……….……………..….. do godz. ……………….....……. ,  

2) korzystać z wyżywienia w ilości …….…. posiłków dziennie, tj.:  śniadanie 󠄀;   obiad  󠄀;   podwieczorek  󠄀*. 

§ 4 

1. Pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami bezpłatnymi wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (zgodnie z uchwałą Nr 

XXXII/227/18 z dnia 29 maja 2018 r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży).  

2. W przypadku odpłatnego korzystania z przedszkola przez:  

1) dwoje dzieci z tej samej rodziny, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń z 25% zniżką;  

2) troje i więcej dzieci z tej samej rodziny, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń z 50% 

zniżką.  

3. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 

dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń 

(udzielonych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie) z 30% zniżką;   

1) podstawą obniżenia opłat, o których mowa wyżej, jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o 

otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2017r. Nr 1952., z późn. zm.)  

4. W przypadku wystąpienia zbiegu okoliczności uprawniających do zniżek, zniżki są sumowane.  

5. Opłaty o których mowa w § 4 ust. 1 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka.  

§ 5 

1. Dyrektor ma prawo do zmiany wysokości opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3, w porozumieniu z organem prowadzącym.  

2. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany niniejszej deklaracji. Rodzice zawiadamiani są przez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń w przedszkolu.  

§ 6 

Rodzic zobowiązuje się do wniesienia z góry, do dnia 5-go miesiąca, opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu bezpłatnych 

godzin oraz za wyżywienie.  
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§ 7 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w § 4, podlega zwrotowi za każdy dzień absencji.  

2. W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce, zwrotowi podlega kwota dziennej opłaty za korzystanie z 

posiłków w stołówce, za każdy dzień nieobecności;  

1) zwrot opłaty za nieobecność dziecka korzystającego ze stołówki szkolnej następuje gdy nieobecność zostanie zgłoszona 

telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, nie później niż do godz. 8:30 pierwszego dnia nieobecności. (tel. 24 2612826 w 

godz. 8:00 – 8:30).  

§ 8 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola może być dokonywane wyłącznie przez rodziców lub pisemnie upoważnione osoby 

pełnoletnie zgodnie z zaznaczonymi w § 3 godzinami.  

§ 9 

Zasady organizacji przedszkola określa statut przedszkola.  

§ 10 

Dochodzenie należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201).  

§ 11 

Deklaracja została zawarta na okres od dnia …………………..……. r. do dnia ……………..…………. r. 

§ 12 

Zmiana warunków deklaracji wymaga formy pisemnej przez każdą ze stron z co najmniej 1-tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem 

na koniec miesiąca pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 4 i 5. 

§ 13 

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

  

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

(data i podpis Rodzica)             (data i podpis dyrektora przedszkola) 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA w miesiącu LIPCU 2020r. 

(przez osoby pełnoletnie niebędące prawnymi opiekunami dziecka) 

  

Ja, niżej podpisana/y upoważniam do odbioru z Przedszkola Samorządowego w Sikorzu mojego dziecka następujące osoby: 

LP  IMIĘ I NAZWISKO UPOWAŻNIONEGO  
POKREWIEŃSTWO  

DLA DZIECKA  

NR DOWODU  

OSOBISTEGO/PESEL  
NR TELEFONU  

1          

2          

3          

4     

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola do 

domu pod opieką w/w osób. Ponadto zobowiązuję się zgłaszać wychowawcy grupy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących 

powierzenia opieki nad moim dzieckiem. W razie niedotrzymania formalności w tym zakresie przyjmuję do wiadomości, iż dziecko nie 

zostanie oddane pod opiekę osobom postronnym. Potwierdzam, że każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i 

wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz została poinformowana, że Administratorem Danych Osobowych jest Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu.  

 (czytelny podpis Rodzica) ……………………………………………   

Oświadczenie: 

     * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb rekrutacji.  

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu.  

Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

przysługuje państwu prawo do: bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz sprzeciwu.  

Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu edukacji Państwa dziecka w naszym przedszkolu. 

 (czytelny podpis Rodzica) ……………………………………………   

      * odpowiednie zaznaczyć  


