
…………………………………….., dnia ……………… 

 
 

…………………………………………………………. 
imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………………. 
imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania 

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

adres mailowy 
 

……………………………………………………………………… 
nr telefonu 

 
 

DEKLARACJA 
w sprawie naliczania i dokonywania płatności za pobyt dziecka w 

Przedszkolu Integracyjnym Nr 89 
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym 2021/2022 przez: 

 
...................................................................................................................ur................................ 

.. 
imię i nazwisko dziecka, 

 

           

numer PESEL dziecka 
 

ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w godzinach : od ……………. do ……….. 
 

1) Dziecko korzystać będzie z ( proszę zaznaczyć)* 

a) jednego posiłku ( śniadanie) 
b) dwóch posiłków (śniadanie i zupa z deserkiem) 

c) trzech posiłków (śniadanie, zupa + deser, II danie ) 

2) Rodzic/ Opiekun prawny do godziny 8.20 zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do 
przedszkola. 

3) Przedszkole Integracyjne Nr 89 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 
do 17.00 i zapewnia bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. Za świadczenia w 
przedszkolu przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych naliczana będzie opłata w 
wysokości 1 zł. za godzinę. Opłata za zajęcia w przypadku dzieci, które do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym ukończą 6 rok życia, wynosi 0 zł. 

4) Za koszty surowców zużytych na zadeklarowane posiłki będzie wnoszona opłata zgodna z 
regulaminem stołówki. 

a) śniadanie koszt . 2,25 
b) śniadanie i zupa z deserkiem - koszt - 5,40 
c) śniadanie, zupa , II danie i deserek koszt -9,00 

5) Wysokość opłat naliczana jest na podstawie prowadzonego przez przedszkole rejestru 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 



6) Opłaty za przedszkole dokonywane będą do każdego 15 dnia następnego miesiąca na 
indywidualny rachunek bankowy przypisany dziecku. 

7) Za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe. 

8) O należnej opłacie za dany miesiąc i numerze rachunku bankowego przedszkole 
poinformuje rodzica/opiekuna dziecka drogą elektroniczną na wskazany adres e mail. 

9) W przypadku zalegania z w/w opłatami dyrektor przedszkola może odmówić realizacji 
świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego 
nauczania. Zaległe opłaty mogą stać się przedmiotem postępowania windykacyjnego. 

10) Ewentualną nadpłatę przedszkole przekaże na poniżej podany rachunek bankowy Rodzica 
nr konta………………………………………………………………………………….. 

11) Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu wymaga zmiany deklaracji. Zmiana deklaracji 
wejdzie w życie ze skutkiem od pierwszego dnia nowego miesiąca następującego po dniu, 
w którym poinformowano przedszkole o zmianie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez: 
l) Przedszkole Integracyjne Nr 89 

2) Gminę Wrocław 

3) Centrum Usług Informatycznych 

4) Departament Edukacji 

 
 
 
 

Administratorem danych jest Przedszkole Integracyjne Nr 89 we Wrocławiu ul. Oporowska 1. Kontakt 
do naszego inspektora ochrony danych:inspektori@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. 
Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu 
procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze 
podawczym oraz na www.przedszkole89wroc.edustrony.pl 

 
 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………… 

mailto:inspektori@coreconsulting.pl
http://www.przedszkole89wroc.edustrony.pl/


 
 

Oświadczam że zapoznałem/am się • 

 

1. ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DEKLARACJĄ POBYTU 

DZIECKA W JEDNOSTCE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR89 UL. OPOROWSKA 1 WE 

WROCŁAWIU 

2. ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 89 UL. OPOROWSKA 

1 WE WROCŁAWIU 

3. ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W 

PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 89 UL. OPOROWSKA 1 WE WROCŁAWIU 

4. Z PRAWEM DO BYCIA ZAPOMNIANYM PROCEDURA OBOWIAZUJĄCĄ W PRZEDSZKOLU 

INTEGRACYJNYM NR 89 UL. OPOROWSKA 1 WE WROCŁAWIU 

5. Z PROCEDURĄ DZIAŁANIA NA WYPADEK INCYDENTU W OBSZARZE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 89 UL. OPOROWSKA 1 WE WROCŁAWIU 

6. UPOWAŻNIAM WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD RADY RODZICÓW DZŁAJĄCEJ W 

PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 89 UL. OPOROWSKA 1 WE WROCŁAWIU DO 

PRZETWAŽANIA DANYCH OSOBOWYCH 

7. ZE STATUTEM PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 89 UL. OPOROWSKA 1 WE WROCŁAWIU 

 
 
 
 
 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………… 



JA NLŽEJ PODPISANY/NA DEKLARUJĘ ŽE MOJE DZIECKO: 

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

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 *BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO/*NIE BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO 

NA ZAJĘCIA Z RELIGII. 

 

 
" Administratorem danych jest Przedszkole Integracyjne Nr 89, ul. Oporowska 1 we Wrocławiu. 
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE 

Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą 
przetwarzane w celu procedowania wniosku oraz w celu rekrutacji dziecka do naszej placówki 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na 

www.przedszkole89wroc.edustrony.pl " 

 
 
 
 

niepotrzebne skreślić 

 
 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………… 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
http://www.przedszkole89wroc.edustrony.pl/
http://www.przedszkole89wroc.edustrony.pl/


Upoważnienie do odbioru dziecka 

 
Upoważniam Pana/Panią........................................................................................................ 

imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

 
do odbioru mojego dziecka ………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 

 
w okresie od ………………..do …………………….. 

 
Upoważniam Pana/Panią ........................................................................................................ 

imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 
do odbioru mojego dziecka ………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 

 
w okresie od ………………..do …………………….. 

 
Oświadczam że osoby upoważnione zostały przeze mnie poinformowane o 

konieczności wylegitymowania się dowodem osobistym w celu potwierdzenia 

tożsamości. 

 
 
 

 
" Administratorem danych jest Przedszkole Integracyjne Nr 89, ul. Oporowska 1 we 
Wrocławiu. Kontakt do naszego inspektora ochrony 
danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60- 
830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu 
procedowania wniosku oraz w celu rekrutacji dziecka do naszej placówki Szczegółowe 
informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na 
www.przedszkole89wroc.edustrony.pl " 

 
 
 
 
 

Data . ……………………………………………… 

 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
http://www.przedszkole89wroc.edustrony.pl/
http://www.przedszkole89wroc.edustrony.pl/


 


