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Meszna, dnia ……  …………... 2022 r.  

………………..……………………. 
              (imię i nazwisko rodziców//opiekunów prawnego) 

                     numer deklaracji …..………..2022 r. 

 

……………………………………… 
                                (miejsce zamieszkania) 
 

………………………………………            

Tel. ojca (pierwszego opiekuna prawnego) dobrowolny   ……………… 

Tel. matki (drugiego opiekuna prawnego) dobrowolny    …………… … 

 

D E K L A R A C J A  

w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego  

w miesiącu sierpniu 2022 roku                                                                                                       

dla dzieci uczęszczających do PP w Mesznej w roku szk. 2021/2022 

 

Deklaruję, że moje dziecko: ………………………………………………………………… 

                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

będzie korzystało z usług Przedszkola Publicznego działającego w ramach Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 

od dnia …………………2022 r. do dnia……………. 2022 r.  

w godzinach  od ………….  do ………..  tj. ………… godzin dziennie. 

od dnia …………………2022 r. do dnia……………. 2022 r.  

w godzinach  od ………….  do ………..  tj. ………… godzin dziennie. 

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia  

w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.:    śniadanie □,  obiad  □, podwieczorek □ 

* (wstawić X przy wybranych posiłkach). 
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Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. W godz. od 8.00 do 13.00 realizowana jest bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka 

przedszkolna.   

2. Odpłatność za korzystanie z usług Przedszkola składa się z dwóch części:   

1) pierwsza część to odpłatność za korzystanie z nauczania, wychowania i opiekę w czasie 

przekraczającym bezpłatny jego wymiar tj. poza godzinami od 8.00 do 13.00, 

2) druga część to odpłatność za wyżywienie (koszt surowca tzw. „wsad do kotła”   

w wysokości stawki dziennej pomnożonej przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu 

korzystania z posiłków). 

3. W dniu podpisywania deklaracji odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę zajęć, którą określa Uchwała Nr XLV/382/2018 Rady Gminy Wilkowice                 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice.  

Powyższa opłata za realizację nauczania, wychowania i opieki nie dotyczy dzieci 

6* letnich, objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Rodzice ponoszą jedynie 

opłatę za korzystanie przez dziecko 6 letnie z wyżywienia.  

*dzieckiem 6 letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku 

szkolnego ( od września)  w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. 

Miesięczna wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako 

iloczyn: stawki godzinowej, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie 

przekraczającym realizowanie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej  

wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) w niniejszej deklaracji oraz liczby dni 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

4. W dniu podpisywania deklaracji wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7,00 zł , 

w tym: śniadanie: 1,70 zł, obiad: 4,00 zł , podwieczorek: 1,30 zł. 

5. Zmiany podstawy prawnej dotyczące wysokości opłat nie skutkują zmianą niniejszej 

deklaracji i podlegają jedynie wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

6. Ostateczne rozliczenie opłaty będzie dokonywane wyłącznie w kolejnym miesiącu 

kalendarzowym za miesiąc poprzedni. Nie ma możliwości dokonywania odliczeń za dany 

miesiąc „z góry” lub w trakcie jego trwania. 

7. Rozliczenia i zwroty opłaty w miesiącu sierpniu dla dzieci, które nie będą kontynuowały 

uczęszczania do przedszkola od nowego roku szkolnego, dokonywane będą do dnia                          

31 sierpnia danego roku szkolnego. 
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8. Opłaty za przedszkole  należy uiszczać wyłącznie w formie przelewu bankowego na 

indywidualnym rachunku bankowym dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia 

miesiąca za dany miesiąc. 

9. Do wpłat dokonanych po terminie, zostaną naliczone ustawowe odsetki za  opóźnienie. 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do:                                                                                    

1.  Odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z podanymi w deklaracji godzinami.                           

2.  Do wnoszenia opłat w terminie do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. 

3. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej, skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej deklaracji     

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

 

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

 
                                                                                                                 (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  
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Klauzula informacyjna dla Rodzica 

 
W związku ze złożonym przez Panią/Pana pismem/wnioskiem, szanując Pani/Pana prywatność oraz 

dbając o skuteczne przekazanie informacji kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, 

poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej 

reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 43-360 Meszna, 

zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 

sekretariat@zspmeszna.pl lub dzwoniąc pod numer: 33 817 12 13. 

2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@zspmeszna.pl 

3. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - tzn. wyraził(a) Pani/Pan zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych podanych w złożonym piśmie/wniosku oraz art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na 

nas jako Administratorze. 

4. W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego i na jego terenie, informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły oraz w celu ochrony mienia. Monitoring 

obejmuje korytarze i teren wokół budynku. Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa 

wizerunku mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej 

jednak niż przez okres około 14 dni od dnia zapisu nagrania.  

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych 

na podstawie przepisów prawa. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi 

na rzecz Administratora jak Firmie świadczącej usługi dziennika elektronicznego, usługodawcom 

IT z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, 

w szczególności w celach archiwalnych. 

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, masz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.  

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 

niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

9. Podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe jeżeli wynika z wymogu prawa ustawowego. 

10. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

 

 

 

Meszna, dnia: ……………………   Podpis Rodziców:…………………………………………………….. 
 

 
 


