
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20  
Przedszkole nr 20 
ul. Karpnicka 2  
54-061 Wrocław 

Wrocław, dnia ……………………………….. 

DEKLARACJA  
Dotycząca naliczania i dokonywania płatności za pobyt dziecka 

w Przedszkolu nr 20 w ZSP nr 20 we Wrocławiu  
Dyżur wakacyjny   od 06.07.2020 r. do 31.08.2020 r. 

 

DANE MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 

 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 

ADRES E-MAIL 
 
 

ADRES E-MAIL  

TEL. KONTAKTOWE 
 
 

TEL. KONTAKTOWE  

 
Niniejszym deklaruję/deklarujemy* korzystanie ze świadczeo udzielanych przez Przedszkole nr 20  

dla mojego dziecka: 

IMIĘ I NAZWISKO 
DZIECKA 

 

PESEL DZIECKA            

MIEJSCE URODZENIA  
 
 

NARODOWOŚĆ 
 
 

DZIECKO Z RODZINY 

WIELODZIETNEJ  

 

 
1)Deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w przedszkolu w godzinach od-do ………………………………………………..  

TYDZIEŃ 28 
06.07 – 10.07.2020 r.  

 
 

 
     

*Proszę o zaznaczenie (X) wybranego okresu,                                      
w którym dziecko będzie uczęszczad 

                oraz o wykreślenie (-) pozostałych tygodni. 

TYDZIEŃ 29 
13.07 – 17.07.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 30 
20.07 – 24.07.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 31 
27.08 – 31.07.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 32 
03.08 – 07.08.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 33 
10.08 – 14.08.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 34 
17.08 – 21.08.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 35 
24.08 – 28.08.2020 r. 

 
 

TYDZIEŃ 36 
31.08.2020 r. 

 

 



2) Dziecko korzystad będzie z (proszę zaznaczyd) * 

a) nie będzie korzystało z posiłków 

b) posiłków dziennie ( śniadanie + II śniadanie + obiad ) 
Opłata za żywienie wynosi 7,50 zł (wsad do kotła) za jeden dzieo żywieniowy. 
Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z posiłków zgodnie z deklarowanym czasem pobytu                                
w przedszkolu. 
3) Przedszkole nr 20 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 i zapewnia bezpłatne 
nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. Za świadczenia w przedszkolu przekraczające wymiar zajęd bezpłatnych 
naliczana będzie opłata w wysokości 1 zł za godzinę. Dzieci z rocznika 2012 nie ponoszą odpłatności za pobyt dziecka 
w przedszkolu. 
 4) Przedszkole będzie ewidencjonowało pobyt dziecka w oparciu o system elektroniczny lub w formie papierowej 

poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Zobowiązuję się do rejestrowania czasu przyjścia i wyjścia  

z przedszkola mojego dziecka wykorzystując posiadane przeze mnie karty i system rejestrujący, bądź wpisując na listę 

papierową listę obecności. 

5) Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu opłacana jest po zakooczeniu miesiąca, na podstawie wyliczenia należności 

przez przedszkole i wpłacana do dnia 15 następnego miesiąca  wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek 

bankowy przedszkola 92 1020 5226 0000 6702 0583 6509  

W tytule przelewu należy wpisad: opłata za Przedszkole nr 20,  nr grupy, imię i nazwisko mojego  dziecka, opłata  za 

miesiąc Świadomy(-a) jestem, że termin płatności oznacza dzieo wpływu należności na rachunek bankowy 

przedszkola. 

6) Za każdy dzieo zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe. 

7) O należnej opłacie za dany miesiąc przedszkole poinformuje rodzica/opiekuna dziecka w systemie iPrzedszkole         
lub drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres email. 
8) W przypadku zalegania z w/w opłatami Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 może odmówid realizacji 
świadczeo wykraczający poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania. Zaległe opłaty mogą stad się 
przedmiotem postępowania egzekucyjnego. 
9) Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadomienia w przypadku choroby 
zakaźnej. 
10) Opiekun do godziny 8:00 skutecznie w systemie iPrzedszkole lub telefonicznie o nieobecności dziecka w 
placówce. Brak informacji skutkuje naliczeniem opłat zgodnych z deklaracją. 
11) W przypadku zmiany sytuacji, skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zobowiązuje się                         
do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej deklaracji. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam, że dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe. 
 

  

podpis matki/ opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego 
*niepotrzebne skreślid 

 

Administratorem danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 20 we Wrocławiu  

ul. Karpnicka 2, 54-061 Wrocław. 

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl 

lub listownie pod adresem Core Consulting spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu  

przy ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane podane przez Państwa na formularzu będą 

przetwarzane w celu procedowania wniosku.  

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych na www.zsp20.wroclaw.pl 

lub w biurze podawczym placówki. 

                                                                                                                                              
      
        ……………………………………………….   
  
        Czytelny podpis    

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
http://www.zsp20.wroclaw.pl/

