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…………………………………………………………..                               Luboń, dnia ………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………… 

adres zamieszkania  

……………………………………………………………. 

adres e-mail 

……………………………………………………………. 

nr telefonu 

 

Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu nr 1  w Luboniu  

ul. Jana III Sobieskiego 65a 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Niniejszym deklaruję, że moje dziecko: 

……………………………………………………………………..…… (imię i nazwisko dziecka)  

             nr PESEL …………………………………………………………………………………..………………..... 

1) W okresie od 1.09.2021 r. do 30.06.2022 r. będzie przebywać w przedszkolu 

w godzinach od ………………….. do ……………………. . 

2) Będzie korzystać z następujących posiłków: (*) 

I i II śniadanie 7,50zł brutto  

Obiad 6,50zł 

 

 

Dieta specjalistyczna (………………………………) – opłata ustalona 

indywidualnie 

 

 

            (*) Proszę zaznaczyć znakiem X  

 Ważne! 

 - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu koszt wyżywienia nie 

zostanie naliczony, jeśli taka informacja zostanie zgłoszona w Przedszkolu do 

godziny 13.00 w dniu poprzedzającym nieobecność, 

- w przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka, koszt wyżywienia będzie 

naliczony jak za dzień obecności, 
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- informacje o nieobecności dziecka można składać telefonicznie (nr 

618130102) bądź za pośrednictwem poczty e-mail (adres: 

przedszkole1@onet.pl) 

 

2.  Jednocześnie zobowiązuję się do: 

1) przyprowadzania dziecka do Przedszkola do godziny 8:30 Zgodnie z 

Ramowym Rozkładem Dnia i Statutem Przedszkola, 

2) przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego 

powiadomienia Przedszkola w przypadku choroby zakaźnej, 

3) niezwłocznego informowania o zmianie miejsca zamieszkania dziecka, 

4) współpracy z Przedszkolem, a w szczególności w zakresie spraw 

związanych z przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego, którego 

uczestnikiem jest moje dziecko, 

4) wnoszenia pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni po 

zakończeniu nieobecności dziecka trwającej powyżej 30 dni 

kalendarzowych, 

5) wnoszenia opłaty (z dołu) za świadczenia udzielane przez Przedszkole 

ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz opłaty za wyżywienie, wynikających z niniejszej 

deklaracji, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym świadczenie było udzielone. Płatności należy dokonywać 

przelewem na nr konta: 02 1020 4027 0000 1802 0049 6448 

z wyszczególnieniem imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy.  

 

3. Przedszkole zobowiązuje się do: 

1) Zapewnienia dziecku: fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej, 

bezpłatnego realizowania podstawy programowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa w czasie przebywania 

dziecka na terenie Przedszkola, 

2) Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia, 

3) Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00,  

4) Przedszkole realizuje 5-godzinną podstawę programową w godzinach  

od 8:00 do 13:00 

4. Informacje: 

1) W przypadku powstania zaległości w opłatach wynikających z deklaracji 

Rodzica za 1 miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do 
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zapłaty z określeniem 7-dniowego terminu płatności zaległej należności, 

nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

2) W odniesieniu do dzieci 6-letnich oraz dzieci starszych posiadających 

decyzję dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu od obowiązku 

szkolnego pobyt w Przedszkolu jest bezpłatny, a Rodzice uiszczają 

jedynie opłatę za wyżywienie, 

3) Zgodnie z Uchwałą nr XLI/320/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 

2018 r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym oraz opłat 

za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne i 

punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Luboń (Dz. U. z 2018 r. poz. 1397 z późn. zm.) świadczenia udzielane 

przez przedszkole wykraczające poza bezpłatne godziny realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w 

pkt.3 ust. 4 są płatne dla dzieci w wieku do 5 lat, a opłata za każdą 

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 

zł. 

4) Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 4 ust. 3: 

- za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Luboń lub innych placówek wychowania 

przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad 

opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej 

samej rodziny; 

- o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które 

przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

5) Nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt.4 ust. 3: 

- w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do 

oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej; 

-za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które 

przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych; 

-za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto 

Luboń lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych 

przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, 

korzysta troje dzieci z tej samej rodziny; 
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- w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej 

dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie 

domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich 

uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 

24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do 

przedszkola; 

-w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej. 

6) Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień 

określonych w ust. 4-5 zobowiązany jest przedstawić w formie 

oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego 

zwolnienia. 

7) Wszelkie zmiany w Deklaracji wymagają formy pisemnej. 

 

            

………………………………………………………….. 
    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznyc w związku  z przetwarzaniem 
danych osobowych  i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole nr 1 z siedzibą w Luboniu 
przy ul. Jana III Sobieskiego 65a, reprezentowane przez Dyrektor Dorotę Zielewicz; 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w jednostce  w osobie  Sebastiana 
Łabowskiego kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  inspektor@bezpieczne-
dane.eu . 

3. Państwa dane osobowe oraz dzieci  są przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji zadań dy-
daktyczno – wychowawczych przedszkola. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)                RODO, 
to znaczy, że  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku               prawnego 
ciążącego na Administratorze, a także  art. 6 ust. 1 pkt. a) i art. 9 ust. 1.  RODO, to znaczy, 
że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, oraz  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest przetwarzanie danych jest nie-
zbędne do wykonania działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej wobec 
dziecka; 

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji wychowania przedszkolnego 
przez dziecko, a po tym czasie przez okres zgodny z przepisami o archiwizacji; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, lecz nie-
zbędne do sprawowania opieki w przedszkolu. Konsekwencją niepodania danych osobo-
wych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości świadczenia 
opieki przez przedszkole. Powyższe nie dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych 
(informacje o zdrowiu dziecka) – w tym przypadku dane podawane są dobrowolnie. 

7. Posiadają Państwo prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, przenoszenia danych,                                                                                                                                                                
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu; 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Przedszkole  nr 1  w Luboniu; 
10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane; 
11. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej; 

12. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.  
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną   

 

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

Podpis rodzica/prawnych opiekuna  
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Zgoda na wizerunek  

 

 

1. Wyrażam/nie wyrażam*  zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka na stronie 

internetowej przedszkola oraz na profilu Facebook przedszkola na okres uczęsz-

czania do placówki w celu promocji przedszkola. 

2. Zasady ochrony wizerunku określa art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich                    

i prawach pokrewnych z 1994 r. 

3. Oświadczenie o zgodzie na upublicznienie wizerunku dziecka podpisuje opiekun 

prawny dziecka. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

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

Podpis rodzica/prawnych opiekuna  

 

 


