
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 41 IM. JANA PAWŁA II we WROCŁAWIU 

W ROKU SZKOLNYM ……………………………………OD DNIA …………………………………………… 
 

* WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

Nazwa grupy dziecka  

Pesel dziecka  

Imiona i nazwiska rodziców dziecka  

Adres zamieszkania  

Deklarowane godz. pobytu dziecka  

Numer telefonu do mamy  

Numer telefonu do taty  

Adres e-mail do mamy do taty 

Wielodzietność * 
 
*Posiada, co najmniej 3 dzieci 
pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, uczących 
się nie dłużej niż do 24 roku życia 

TAK* NIE* 
 

* Jeśli TAK 
należy pobrać ze strony internetowej przedszkola wniosek o zwolnienie z opłat 
przedszkola w związku z wielodzietnością i przedłożyć w sekretariacie placówki 

Określenie posiłków, z jakich będzie 
korzystało dziecko * 
* właściwe podkreślić 

3 posiłki*- stawka 9,00zł. 2 posiłki* - stawka 4,50zł. 
 
 Śniadanie, zupa +II śniadanie 

 
1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest rejestrowany elektronicznie podczas przyprowadzania i odbioru dziecka z 

przedszkola. W przypadku awarii systemu, czas pobytu dziecka będzie rejestrowany w wersji papierowej w 
oddziale. Dziecko przyprowadzane jest do godziny 8:30. 

2. Rodzic otrzymuje dwie karty elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, które zdaje po 
zakończeniu korzystania przez dziecko edukacji przedszkolnej. Zasady korzystania z elektronicznej ewidencji czasu 
pobytu dziecka w przedszkolu określa procedura dostępna w sekretariacie placówki. 

3. Odpłatność rozliczana będzie w systemie elektronicznym. W przypadku braku rejestracji elektronicznej, czasu 
pobytu dziecka przez rodzica/opiekuna, zostanie naliczona pełna odpłatność za przedszkole: od godz. 6:30 - 17:00 

4. Odpłatność będzie naliczona po zakończeniu miesiąca i podana do wiadomości rodzica do 5 dnia miesiąca za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez rodzica adres email. 

5. Rodzic wnosi opłatę miesięczną przelewem na podane, indywidualne konto do 15 dnia następnego miesiąca. W 
treści przelewu rodzic umieszcza informację: opłata za przedszkole/grupa/imię i nazwisko dziecka/za 
miesiąc. Termin dokonania płatności oznacza dzień należności na rachunek bankowy. Za każdy dzień zwłoki 
zostaną naliczone odsetki ustawowe. 

6. Informacja dotycząca odpłatności za czas pobytu dziecka w przedszkolu: 
• do 5 godzin - pobyt dziecka jest bezpłatny, 
• powyżej 5 godzin – pobyt dziecka w przedszkolu kosztuje 1,00 zł/ za każdą rozpoczętą godzinę, 
• dzieci 6-letnie i rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci), zwolnione są z opłaty za pobyt w 
przedszkolu na podstawie Uchwały nr IX/222/19 Rady Miejskiej Wrocławia, z dnia 16.05.2019r. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Deklaracji obowiązują od ............................................. do zakończenia przez moje dziecko edukacji 
przedszkolnej i potwierdzam je własnoręcznym podpisem. Zmiana danych wymaga poinformowania drugiej strony. 

 
Administratorem jest Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II we Wrocławiu ul. Dobra 16, 53-678 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora 
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl  lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu 
świadczenia usług edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych, dostępne są na  https://przedszkole41.edu.wroclaw.pl/ w zakładce 
dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – edukacja dziecka w placówce. 

Wrocław, dnia................................. 
 

………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica) 


