
 

.……………………………………………..                                       Gdynia, dn .……….…….......... 2020 r. 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)      
 

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

 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

 

DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

dotycząca korzystania z edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 30 w Gdyni 

w roku szkolnym 2020/2021 

 
 Niniejszym deklarujemy, że dziecko: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

         

 

  

(numer PESEL dziecka) 

 

od dnia  1  września  2020 r. przebywać będzie w przedszkolu                                   

 

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

 

i korzystać z posiłków:  śniadanie,   obiad,   podwieczorek     (właściwe podkreślić) 

 

1. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o warunkach korzystania przez nasze dziecko  

z wychowania przedszkolnego, w szczególności o tym, że: 

1)  Przedszkole zapewnia  bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin 

dziennie. 

2) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych przez przedszkole w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt. 1 wynosi 1 zł.  

3)  Ww. opłata dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (nie dotyczy dzieci urodzonych w 2014 r.). 

2. Zobowiązujemy się do: 

1) Przestrzegania statutu przedszkola i obowiązujących warunków korzystania z wychowania 

przedszkolnego. 

2) Terminowego wnoszenia opłaty za wyżywienie (koszt zakupu surowców potrzebnych do 

przygotowania posiłków) oraz za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 

wymiar pięciu godzin dziennie. 

3. Oświadczenie: 
       Przyjmuję/my do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119/1  

z 4.05.2016 r.) dalej RODO, administratorem danych jest przedszkole, do dyrektora którego kierowana jest 

niniejsza deklaracja, a którego pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszej deklaracji. Mam 

świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Podstawą prawną 

przetwarzania danych przez przedszkole jest RODO w związku z art. 150 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

 

 

        …..........…….......................……………………………………………….……… 
                                     (data podpisy rodziców/ opiekunów prawnych) 


