Deklaracja korzystania z obiadów
w Szkole Podstawowej nr 67 w grupie 0” we Wrocławiu
w roku szkolnym 2020/2021
Dane Rodzica/Opiekuna prawnego:
……………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko)

……………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………
(numer telefonu)

……………………………………………………………………………………………
(adres e-mail)

……………………………………………………………..………………………………………..
(nr rachunku bankowego )

I.

Deklaruję,

że

dziecko

………………………………………………………….………...

ur. ……………………………..r
uczęszczające

w

roku

2020/2021

do

grup……………….

przebywać

będzie

w grupie w godz. od ……………………. do …………….………i korzystać będzie z:
□ 1 posiłku – śniadania : stawka dzienna 3,00 zł.
□ 2 posiłków – śniadanie + zupa z dodatkiem +drugie danie : stawka dzienna – 9,50 zł.
□ 3 posiłków – śniadanie + zupa z dodatkiem +drugie danie + podwieczorek: stawka
dzienna – 12,00 zł.
/ proszę zaznaczyć krzyżykiem wybraną opcję /

II.

Opłata za żywienie naliczana będzie po zakończeniu pełnego miesiąca
i obejmuje:
1.
opłatę za zadeklarowaną ilość posiłków

Wpłata dokonywana jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto
dziecko – (podane przy pierwszym wyciągu):
tytułem: wpłata za obiady/grupa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc
III. Jednocześnie, jako rodzic/ prawny opiekun dziecka zobowiązuje się do:

1. zapoznania się z treścią statutu Przedszkola i przestrzegania jego postanowień,
2. współpracy z Przedszkolem, w szczególności w zakresie spraw związanych przebiegiem proces
wychowawczo-dydaktycznego, którego uczestnikiem jest moje dziecko
3 przyprowadzania do Przedszkola tylko zdrowego dziecka i niezwłocznego powiadomienia
w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej,
4 złożenia w terminie 7 dni pisemnego usprawiedliwienia dziecka, po zakończeniu jego nieobecności
trwającej powyżej 30 dni kalendarzowych, spowodowanej sytuacją zdrowotną

IV. Informacje dodatkowe:
Oddział grupy „0” szkolnej w przedszkolu prowadzi działalność, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7 00 – 17 00, z wyjątkiem przerwy zimowej i wakacyjnej oraz okresów świątecznych –
w powyższych sytuacjach dzieci mogą przebywać w budynkach przedszkola - obowiązuję dodatkowe
zgłoszenia po uwzględnianiu obowiązkowej miesięcznej przerwy w edukacji.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania w czasie przerwy wakacyjnej z usług
Przedszkola, jeżeli będą wolne miejsca.
Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku u dyrektora Przedszkola,
o konieczności skorzystania ze świadczeń Przedszkola w przerwie wakacyjne do dnia 15 maja 2021r.

V.

Deklaracja:
1) Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami korzystania z obiadów i pobytem dziecka
w Przedszkolu nr 30
2) Zobowiązuję się do dokonania wpłaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie naliczane będą ustawowe
odsetki za każdy dzień zwłoki. Zaległości w płatności za dany miesiąc żywieniowy mogą
skutkować zawieszeniem przyjęcia dziecka do przedszkola do czasu uregulowania
płatności.
…………………………………….

Podpis rodzica

Data

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu , pl. Muzealny 20, 50035 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub
CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach
przetwarzania danych związanych z rekrutacją dziecka do placówki znajdziesz na stronach
http://www.zsp13.wroclaw.pl lub w biurze podawczym placówki.

......................................
(podpis Rodzica)

.......................................
(podpis Dyrektora)

