
Wrocław, dn.……………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego         

 

.............................................................................................. 

dane adresowe 

 
…………………………………………………………….. 
telefon/adres 

 
…………………………………………………………… 

e-mail 

  

                                                       

 

Deklaracja 
 

w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na 

zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 
 
Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym  2019/2020 przez moje dziecko  
 
............................................................................................................................. ...................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 

 
ze świadczeń udzielanych przez przedszkole nr 107 „Słoneczko” we Wrocławiu w następującym wymiarze godzin: 
 

od dnia………………….….. do …………..…….……… deklarowany czas pobytu od …………………… do..……………………… 

Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z posiłków zgodnie z deklarowanym czasem pobytu w przedszkolu, obowiązującym ramowym 
rozkładem dnia oraz statutem Przedszkola nr 107 „Słoneczko”.  
 

Zobowiązuję się do: 

1.Zapoznania się z treścią Statutu Przedszkola i przestrzegania jego postanowień. 

2.Współpracy z Przedszkolem w szczególności w zakresie spraw związanych z przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktycznego, którego 

uczestnikiem jest moje dziecko. 

3.Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadamiania w przypadku choroby zakaźnej. 

4.Wniesienia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni, po zakończeniu nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych spowodowanych 

sytuacją zdrowotną lub rodzinną. 

5.Przyprowadzania dziecka do godziny 8.30 i terminowego odbierania dziecka z przedszkola nie później niż do godziny 17.00  przez Rodziców lub 

wskazaną przez nich osobę w pisemnym upoważnieniu, wystawionym w obecności dyrektora lub nauczyciela przedszkola. 

6.Złożenia ewentualnego wniosku dotyczącego skorzystania ze świadczeń przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny do dnia 15 czerwca danego roku 

kalendarzowego (dyrektor przedszkola pełniącego dyżur, podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie przerwy 

wakacyjnej). 

7.Wniesienia opłaty miesięcznej do 15 dnia następnego miesiąca przelewem na rachunek bankowy przedszkola. Nr rachunku bankowego zostanie 

podany w e-mail przy pierwszej opłacie  

 W tytule przelewu należy wpisać: opłata za przedszkole nr 107, nr grupy, imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc. Termin płatności oznacza 

dzień wpływu należności na rachunek bankowy przedszkola. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Wysokość opłat naliczana jest na podstawie Uchwały Nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. „w sprawie ustalenia czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminę” oraz prowadzonego przez przedszkole rejestru czasu pobytu dziecka w formie elektronicznej lub papierowej. 

2.Comiesięczna wysokość należnej opłaty za usługi Przedszkola będzie przekazywana w terminie do 10 następnego miesiąca za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na podany wyżej adres e-mail. 

3. W przypadku braku terminowych opłat Rodzic zostanie obciążony ustawowymi odsetkami. 

4. W przypadku powstania zaległości w opłacie za przedszkole, o której mowa w  § 45 ust.15 Statutu  przekraczających jeden miesiąc, dziecko może 

zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego 

terminu płatności zaległej należności. Skreślenie z listy nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. 

5. Przedszkole w ramach elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka, zapewnia 1 sztukę karty dostępu w formie karty zbliżeniowej.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji przez Centrum Usług Informatycznych oraz 

Przedszkole nr 107 w zakresie niezbędnym do obsługi finansowej. 

……………………………………………………………………. 
Podpis Rodzica/prawnego opiekuna 


