
DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU NR 1  IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
 
……………………………………………….                       Krzyż Wlkp.……………………. 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 
…………………………………………………. 
(nr telefonów rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
I. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dotycząca pobytu i korzystania z wyżywienia 
dziecka w przedszkolu 
 
1. Oświadczam, że moje dziecko 
 
…………………………………………………………………………………….………….. 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL ) 
 
będzie przebywać w przedszkolu od godz. …………..…….. do godz. ……………………... 
i korzystać z posiłków:  
□ herbatka 
□ śniadanie, obiad (zupa + II danie) 
□ śniadanie, obiad (zupa + II danie),  podwieczorek 
2. Zobowiązuję się dokonywać należnych wpłat w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  
    na rachunek bankowy nr   68 8362 1044 5504 7366 2000 0010  
    tytułem: 

a) imię i nazwisko dziecka 
b) miesiąc za który dokonywana jest opłata  

3. Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 
4. Odpłatność za czas pobytu poza podstawę programową i korzystanie z wyżywienia dziecka 
     za dany miesiąc zostanie obliczona według deklaracji. 
5. Zobowiązuję się do przestrzegania wskazanego czasu pobytu dziecka. 
 
 

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

 
 
II Pouczenie 
 
1. Bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu w godzinach od 8.00 do 13.00 
2. Zgodnie z Uchwałą nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019r.  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych, prowadzonym przez Gminę Krzyż Wielkopolski zapewnia się bezpłatne korzystanie z zajęć 
wychowania przedszkolnego (nauczanie, wychowanie i opiekę) w prowadzonym przez Gminę Krzyż 
Wielkopolski przedszkolach w ilości 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych  
w statutach przedszkoli. Świadczenia Przedszkola prowadzonego przez Gminę Krzyż Wlkp., wykraczające poza 
podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. Ustala się, że wysokość opłaty wynosi 1 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko z zajęć wychowania przedszkolnego. Miesięczna wysokość 
opłaty za czas korzystania z odpłatnych zajęć ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej i liczby godzin 



pobytu dziecka w przedszkolu (obecności dziecka) wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz 
liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku gdy do Przedszkola prowadzonego przez Gminę  
Krzyż Wlkp. uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko do lat 5 z tej samej rodziny, opłata za pobyt 
wynosi 50% kwoty za każde następne dziecko (rodzic ma obowiązek zgłosić zaistnienie takiej sytuacji). 
Uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę.  
3. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas określony w deklaracji  rodzic będzie 
ponosił opłatę w kwocie 1 złoty. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą być zwolnieni w całości lub w części z opłat za korzystanie z wyżywienia 
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
5. Miesięczna wysokość opłaty za herbatę i wodę niegazowaną ustalana jest jako iloczyn stawki żywieniowej  
i liczby dni roboczych w miesiącu. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za herbatkę i wodę 
niegazowaną nie podlega odpisowi. 
Miesięczna wysokość opłaty za posiłki ustalana jest jako iloczyn: stawki żywieniowej i liczby dni pobytu 
dziecka w przedszkolu.  
6. Zwroty będą dokonywane na n/w dane właściciela rachunku: 
Imię i Nazwisko: …………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………….. 
Nazwa banku: …………………………………………………….. 
Nr konta: ………………………………………………………….. 
 
 

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

        
 
III Oświadczenie  
 
Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim zgodnie z art.24 ust.1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej  
w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1, 64-761 Krzyż  
2. Dane Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizowania wychowania przedszkolnego przez dziecko. 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
4. Podanie danych osobowych w niniejszej deklaracji jest dobrowolne, ale niezbędne do realizowania 
wychowania przedszkolnego przez dziecko.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
Deklaracji dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania Przedszkola nr 1 
 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. z 2016 r.poz.922).  

 
 
 
 

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


