DEKLARACJA
O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
My rodzice/prawni opiekunowie ………………………………………………………………………..

/imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów/

…………..………………....…………………………..............................................................................
Deklarujemy kontynuowanie wychowania przedszkolnego w Bajkowym Przedszkolu
w Siemianowicach Śląskich, w roku szkolnym 2022/2023, przez nasze dziecko:
1. Imię/imiona i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia ..…………………………………………………………………………..…
3. PESEL dziecka …………………………………………………………………………………….
4. Adres zameldowania …………………………………………………………………………………..
5. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………...

(adres zamieszkania wpisać w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania)

Telefony kontaktowe rodziców: matki ………………………… ojca ………………………................
Adres e-mail ................…………………………………………………………………………………...
Dziecko będzie przebywało w przedszkolu: od godz……… do godz………. tj. …… godzin dziennie
Jednocześnie zobowiązuję się wraz z deklaracją uiścić zadatek za przedszkole na rok
2022/2023 w wysokości 200zł (słownie: dwieście złotych) do dnia 29.04.2022r. Zadatek
podlega zwrotowi jedynie, gdy nie dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy cywilno-prawnej
dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych z wyłącznej winy
przedszkola. W pozostałych przypadkach zadatek nie podlega zwrotowi. Wpłacony zadatek
będzie zaliczony jako część opłaty za miesiąc, w którym dziecko rozpocznie edukację
w Bajkowym Przedszkolu.
Nie oddanie deklaracji i nie wpłacenie zadatku w w/w terminie będzie traktowane jako
rezygnacja z usług Bajkowego Przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.
Dla wszystkich, którzy zgłoszą dziecko do 31.03.2022 oraz wpłacą do tego czasu zadatek
w wysokości 200zł zapewniamy gwarancję ceny, która wyniesie od września:
295zł - opłata stała oraz 13zł wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
Przy zapisie/oddaniu deklaracji po 31.03.2022 cena może ulec zmianie.

Siemianowice Śląskie, dnia………………………..

………………………………………………………
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Oświadczenie
1) uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,
że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe,
2) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw

z 2018, poz. 1000) oraz w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą
w Gminie Siemianowice Śląskie
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 cofnięcia zgody w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody,
 dostępu do danych, w tym informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
 sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
 żądania usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe)
 żądania ograniczenia przechowywania danych,
 przeniesienia danych, w sytuacjach określonych przepisami
 wniesienia skargi do organu nadzoru
Od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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)

Siemianowice Śląskie, dnia………………………..

Data przyjęcia deklaracji oraz podpis osoby przyjmującej
……….………………………………………………

……….………………………………….

Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

