
D E K L A R A C J A
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu lipcu 2021r.

Deklaruję, że moje dziecko:

Nazwisko: Imię: Drugie imię:

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zamieszkania*

Kod pocztowy: Poczta: Miejscowość: Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

będzie korzystało z usług Przedszkola Nr  4 w Gostyninie, ul. Armii Krajowej 7, 09-500 Gostynin

od dnia 05.07.2021r. do dnia 16.07. 2021r.

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

DANE  DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny

Nazwisko i imiona rodziców
(prawnych opiekunów)

Numery telefonów kontaktowych

Adres zamieszkania (ulica, kod,
poczta)

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia

w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.  śniadanie □ obiad □ podwieczorek □

(wstawić X przy wybranych posiłkach).

Dziecko: (wstawić X przy wybranej odpowiedzi)

a) ma rodzeństwo w Przedszkolu nr 4 TAK □ NIE □      

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Przedszkole nr 4 w Gostyninie przy ul. Armii Krajowej 7, pełni dyżur wakacyjny w dniach od     0  5  .  07.2021r.  -  
do 16  .07.202  1  r  .  
2. W godz. od 7.30 do 12.30 realizowana jest bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

3.Odpłatność za korzystanie z usług Przedszkola składa się z dwóch części :

1) pierwsza część to odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym

realizowanie podstawy programowej.

2)  druga  część  to  odpłatność  za  wyżywienie  (koszt  surowca tzw.  „wsad do kotła”w wysokości  stawki

dziennej -8 zł- pomnożonej przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu korzystania z posiłków).

4.W  dniu  podpisywania  deklaracji  odpłatność  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  czasie

przekraczającym  realizowanie  podstawy  programowej  wynosi  1  zł  za  każdą  godzinę .Wysokość  opłat  za

korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest na podstawie: stawki godzinowej, liczby godzin pobytu



dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wskazanej przez rodziców

(opiekunów prawnych) w niniejszej deklaracji oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Zwłoka we wnoszeniu opłat skutkuje wykreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

                                                                                                         
Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniam:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej        Stopień pokrewieństwa

                                                                                                        ……………………………………
          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………

          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zobowiązuję się do:
1. Odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z podanymi w deklaracji godzinami.
2. Terminowego  uiszczenia  opłaty  za  przedszkole  tj  w  dniach  21-25  czerwca  2021r.  za

miesiąc lipiec z góry. Opłatę należy uiścić u intendenta (w biurze).
3. Niniejszym oświadczam/oświadczamy  ,  że  w  wyżej  wskazanym  terminie  uczęszczania

dziecka do przedszkola pracujemy i nie mamy możliwości zapewnienia opieki dla dziecka.
4. Wyrażam/my zgodę za codzienny pomiar temperatury ciała  naszego dziecka przez 

pracowników przedszkola  w celach prewencyjnych i kontrolnych w związku z 
obowiązującym stanem epidemii wywołanym przez koronawirus COVID-19. 

5. Jestem/Jesteśmy  świadoma/świadomi  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywych
informacji  i  oświadczam/ my ,  że dane przedłożone w deklaracji  są  zgodne ze stanem
faktycznym oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora przedszkola
o zmianie danych zawartych w deklaracji.

6. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych niezbędnych do prawidłowej organizacji pracy
przedszkola-dyżuru  wakacyjnego.  Dane,  które  udostępniam dobrowolnie  obowiązują od
chwili  obecnej  do  16.07.2021r.  i  w  każdym  momencie  mogę  wycofać  zgodę  na  ich
udostępnienie.

Klauzula Informacyjna:
 "Administratorem danych osobowych ''jest Przedszkole nr 4, 09-500 Gostynin, ul. Armii 
Krajowej7, e-mail:dyrektor@p4gostynin.pl tel:24-235-33-35. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych  Przedszkola nr4 w Gostyninie możliwy poprzez  e-mail: iodmzesip@wp.pl. 
Dane osobowe dzieci oraz rodziców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

                                                                                        
                                                                     ………………………………………… 

                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
                                                                                                    
  …………………………..                                           …………………………………………       
 (miejscowość, data)                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


