
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  1 / 2021  Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 33   
z dnia 12 lutego 2021, w sprawie przyjęcia regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022  

............................... 
Pieczęć przedszkola 

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
w Samorządowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie 

 
I . Ja niżej podpisana/y:  

 
1) ….................................................................................................................  

 ( nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego  ) 
 

2) ….................................................................................................................  
 ( nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego  ) 

 
Deklaruję,  że dziecko: 
.................................................................PESEL……….................... data i miejsce urodzenia:. ………….………………………………  
                   ( nazwisko i imię  dziecka ) 
 
Będzie uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 do Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie, od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie od dnia 01.09.2021 do dnia 30.06.2022. 
 
Dziecko będzie przebywało w przedszkolu w godzinach od ….……….…….. do …………….….  
 
oraz korzystało w tym czasie z wyżywienia:   

posiłek 1 (godz. 8,30)   

posiłek 2 (godz. 11,00)   

posiłek 3 (godz.14,00)  

II. Aktualne dane teleadresowe rodziców 
 
Matki/opiekunki prawnej:   telefon: …………………………………………. Emali: ………………………………………………………………………… 
 
Ojca/opiekuna prawnego:   telefon: …………………………………………. Emali: ……………………………………………………………..………… 
 
III. Oświadczam, że:  

1. Zostałem poinformowana/y o konieczności przyprowadzania i odbierania dziecka w zadeklarowanych 
godzinach  oraz zgłaszania nieobecności dziecka do godziny 9 .00 w dniu, w którym nie będzie korzystało z 
wychowania przedszkolnego. 

2. Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania o rezygnacji ze świadczonych usług i przyjmuję do 
wiadomości, że w przypadku niezgłoszenia się dziecka do Przedszkola w nowym roku szkolnym w ciągu 7 dni 
od rozpoczęcia roku szkolonego i braku pisemnego poinformowania Dyrektora o przyczynie nieobecności 
dziecka, dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków. 

3. Zostałem poinformowany, że Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie, zapewnia bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę w godzinach 8,00-13,00. Pobyt dziecka poza tymi godzinami, jest płatny. Opłata 
naliczana jest zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

4. Zostałem poinformowany, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków  oraz opłata za korzystanie z 
organizowanego w nich wyżywienia stanowią niepodatkowane należności budżetowe o charakterze 
publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz z wyżywienia następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji bez wezwania do zapłaty. Za zwłokę w ponoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe. 

6. Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                                                              Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:  

                                     

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

(wpisać odpowiednio „tak” lub „nie”) 



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  1 / 2021  Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 33   
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samorządowe Przedszkole Nr 33 z siedzibą ul. Rżącka 1, 30-687 Kraków, reprezentowane 

przez Dyrektora – mgr Agatę Jelonek 
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 
3.Pani/Pana dane podane w procesie rekrutacji będą przetwarzane w celu realizacji edukacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
4. Administrator danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie 

wynikał z przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd).  
5. Dane będą przechowywane przez okres przez okres edukacji przedszkolnej oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przez 

dyrektora przedszkola w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych klasyfikującym i kwalifikującym dokumentację 
przedszkolną, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
Pełna klauzula informacyjna została zamieszczona we wniosku składanym w procesie rekrutacji. 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 3 unijnego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane 
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje osobę, której dane dotyczą, 
o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji. 


