
DYREKTOR PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA „BAJKA”

DEKLARACJA  
O KONTYNUOWANIU POBYTU DZIECKA W PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU „BAJKA” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

INFORMACJE WNIOSKODAWCY

1. ................................................................................................................................................
       (imię, nazwisko dziecka)

     (data urodzenia: dzień-miesiąc-rok)               (numer PESEL/seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potw. tożsamość dziecka)

……………………………………………………
(miejsce urodzenia)

 od poniedziałku do piątku (godziny otwarcia 6.30-16.30)

Godziny pobytu Zaznaczyć „X” Proponowane godziny

5 godzin    – minimum 

programowe, bezpłatne

8.30-13.30

Inne godziny

 Ilość posiłków 

Posiłek Cena Zaznaczyć „X”

Śniadanie –godz. 800 1,40

Zdrowa przekąska- godz. 1000;

obiad- godz. 1200

4,00

Podwieczorek I- godz. 1430 1,50

Podwieczorek II- godz. 1600 0,90

 Zajęcia dodatkowe (maksymalnie 2 z pierwszej rubryki i 2 z drugiej)

Zajęcia niepłatne Zaznaczyć „X” Zajęcia niepłatne Zaznaczyć „X”

matematyczne taneczne

naukowe schola przedszkolna

plastyczne rytmika X

sportowe Karate (dzieci 4-6 lat)



Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu (stan zdrowia, alergie, ewentualne potrzeby specjalne, inne):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

UWAGA! – Wniosek o przyjęcie  jest jednocześnie umową świadczeń udzielanych przez
przedszkole. Zmiana zadeklarowanych godzin i posiłków będzie możliwa jeden raz w roku
szkolnym w uzasadnionych przypadkach.

2. ................................................................................................................................................
                                                (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

3. ................................................................................................................................................
                      (adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz dziecka - GMINA)

4. ................................................................................................................................................    
           (numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

5. .………………………………………………………………………………………………………………..
(adres miejsca zameldowania rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz dziecka - GMINA)

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym i 
zobowiązuję/emy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz części pobytu dziecka w
przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje dotyczące danych osobowych                                                                                      
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Bajka w Krotoszynie przy al. Powstańców Wlkp. 
18, telefon: 62-725-28-53, e-mail: kontakt@bajkakrotoszyn.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Bajka             
w Krotoszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania 
obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.). Dane osobowe przechowywane będą 
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania 
lub usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niepodanie danych lub ich usunięcie skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

.....................................................                   ......................................................
        (miejscowość, data)                     (podpis rodzica/rodziców/

                     opiekunów prawnych dziecka)


