
 

 Wrocław, dnia  ………………………………. 
 

 

 
 

DEKLARACJA  
 

w sprawie określenia dziennej liczby godzin oraz świadczeń udzielanych dziecku przez 
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu 

 
 
Ja, niżej podpisany………………………………………………………………………………………………  

zam. ul……………………………………………………………………………………………………………, 
(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr……………………wydanym przez ………….……….………… 

Adres e-mail………………………………………………………………… tel.………………………………. 

deklaruję, że dziecko:   

 

........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko dziecka 

 
 

data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           
numer PESEL dziecka 

 
będzie korzystało w roku 2020/2021 ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole nr 8 w następującym 

wymiarze godzin od …………….. do …………….. . 

 

Dziecko korzystać będzie z (właściwe podkreślić): 

 dwóch posiłków (śniadanie + zupa = 4,00 zł) 

 trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek = 7,20 zł) 

 

Rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do: 

1. Zapoznania z treścią Statutu Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu i 

przestrzegania jego postanowień. 

2. Terminowego wniesienia opłaty miesięcznej za świadczenia udzielane przez przedszkole, 

składającej się z odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania 

posiłków w kwocie 7,20 zł (pełne wyżywienie) oraz odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę 

faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w kwocie 1,00 zł. 

3. Wniesienia opłaty miesięcznej, o której mowa w pkt.2 do 15-go dnia każdego miesiąca, z dołu, 

przelewem na rachunek bankowy: 23 1020 5226 0000 6102 0416 0818 

(w treści przelewu należy wpisać: opłata za przedszkole, grupa/imię i nazwisko dziecka, za 

miesiąc:…..). 



Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie wysyłana na adres e-mail w 

terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

Wnoszona  przez Rodzica opłata w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia 

płatnych zajęć wychowawczych, a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów 

surowców zużytych do przygotowania posiłków. 

Ewentualna nadpłata zostanie przekazana na podany poniżej rachunek bankowy 

Rodzica…………………………………………………………………………………………….……... . 

Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji 

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław w 

zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

4. Przyprowadzania i terminowego odbierania dziecka z przedszkola przez Rodziców lub osobę 

upoważnioną na piśmie. 

5. Zgłaszania późniejszego przyjścia dziecka w danym dniu do przedszkola do godziny 8.20. 

6. Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadomienia w 

przypadku choroby zakaźnej. 

7. Wniesienia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni, po zakończeniu nieobecności 

dziecka trwającej powyżej 30 dni kalendarzowych. 

 

Informacja: 

1. Przedszkole prowadzi działalność przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 6.30-17.00, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez Organ prowadzący na 

wspólny wniosek Rady Rodziców i Dyrektora placówki. 

 
 
 
 
 
 

 
    .........................................................                                        
                  podpis Rodzica / opiekuna prawnego                                                                          

 

 


