………………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………………..
(nazwisko i imię)
……………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………..
(nr telefonu)
Nr konta ( do zwrotu należności):

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KORZYSTANIA Z USŁUG
PRZEDSZKOLA
Informuję, że mój syn/córka* ……………………………………………………………..
w roku szkolnym 2021/2022, będzie korzystał/a z:
1. Z zajęć wychowania przedszkolnego w dni robocze od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący:
a) w wymiarze …. godzin dziennie w godzinach od … do …. (zgodnie z zapisem w
statucie) - w ramach zapewnienia bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego;
b) w wymiarze ………. godzin dziennie - poza czasem bezpłatnego korzystania z
wychowania przedszkolnego w godzinach od ……..…. do………. (dziecko do 6 lat)*
c) w wymiarze …..… godzin dziennie – poza czasem określonym w pkt. 1 lit. a)
w ramach zapewnienia bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom
sześcioletnim objętym obowiązkiem przedszkolnym w godzinach od ……….. do ………..*
2. Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków:
a) śniadanie (1,50)/ obiad (3,50) – opłata dzienna 5,00 zł *
b) śniadanie (1,50)/ obiad (3,50) podwieczorek (2,00) – opłata dzienna 7,00 zł *
3. Przyjmuję do wiadomości, że czas pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
ustala się w godzinach od …. do …..
4. Poza czasem wymienionym w punkcje 1a i 1c świadczenia i usługi realizowane przez
przedszkole są odpłatne.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 1b określa Uchwała NR VIII/54/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Pleszew.

6. Zgodnie z § 2 pkt. 2 Uchwały opłata za każdą godzinę zajęć pobytu uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu wynosi 1,00 zł, z zastrzeżeniem sytuacji
uregulowanej w § 3 Uchwały.
7. Zobowiązuję się do uiszczania kosztów wyżywienia przelewem na rachunek
bankowy o numerze 04 8407 0003 0019 1317 2000 0004 w terminie do
8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni („z dołu”) na podstawie informacji
otrzymanej z Przedszkola ( z dopiskiem wyżywienie).
8. W rozliczeniu nie uwzględnia się pierwszego dnia każdej nieobecności dziecka w
przedszkolu.
9. Zobowiązuję się do uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przelewem na
rachunek bankowy o numerze 04 8407 0003 0019 1317 2000 0004 w terminie do 8
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni („z dołu”) na podstawie informacji
otrzymanej z Przedszkola i obejmującej opłatę za faktycznie wykorzystane w
poprzednim miesiącu płatne godziny świadczeń ( z dopiskiem opłata za pobyt).
10. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wyżej
wymienione rachunki bankowe.
11. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane odsetki
ustawowe.
12. Zobowiązuję się do:
a) przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez inne pełnoletnie
osoby, upoważnione w odrębnym pisemnym oświadczeniu w zadeklarowanych
godzinach,
b) przestrzegania zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
13. Wszelkie zmiany informacji zawartych w deklaracji wymagają formy pisemnej.
…………………..……………………………
…………………………………………………
(podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)

*niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach z
Lenartowice 59, 63-300 Pleszew, tel.: 62 7428 378
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Administratora pod adresem mail: zsplenartowice@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe w tym dane do kontaktu będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń i
korzystania dziecka z usług przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji
prawnych, ich podanie jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania dziecka z usług przedszkola.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz
administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym przepisów o narodowym zasobie archiwalnym archiwach.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych(RODO).
Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych do kontaktu podanych
dobrowolnie w niniejszej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadeklarowanych usług
przedszkola.
Podpisy ………………………………………..
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na rozliczanie powstałych nadpłat z tytułu wyżywienia i opłaty za
pobyt dziecka w przedszkolu na poczet przyszłych należności lub naliczonych odsetek.
Podpisy ………………………………………

