
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 31 IM. JANINY PORAZIOSKIEJ WE 
WRCOŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA 
 

 

PESEL DZIECKA  
 

 

GRUPA  
 

ADRES ZAMIESZKANIA  
 

IMIĘ I NAZWISKO NR TELEFONU MATKI 
/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 

IMIE I NAZWSKO NR TELEFONU OJCA 
/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 

NR KONTA BANKOWEGO  
 

ADRES E-MAIL  
 

WIELODZIETNOŚD* 
 
* Posiada co najmniej 3 dzieci 
pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, uczących się 
nie dłużej niż do 24 roku życia 
 

* TAK                                                          *NIE 
 
 

*jeśli TAK, proszę pobrad w sekretariacie wniosek o zwolnienie z 
opłat przedszkola w związku z wielodzietnością i przedłożyd w 

sekretariacie placówki 

OKREŚLENIE POSIŁKÓW, Z JAKICH 
BĘDZIE KORZYSTAŁO DZIECKO* 
 
* właściwe podkreślid 

2 posiłki* 
Śniadanie, zupa+ 

deser 
( stawka 5,50 zł) 

3 posiłki* 
Śniadanie, zupa+ 
deser+ II danie 

( stawka 9,00 zł) 

4 posiłki 
Śniadanie, zupa+ 
deser+ II danie+ 
podwieczorek 

( stawka 12,00 zł) 

INFORMACJE: 
1. Od poniedziałku do piątku, przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Powyżej 5 godzin- pobyt dziecka w przedszkolu kosztuje 1,00 zł/ 1h 

Dzieci 6- letnie zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu na podstawie Uchwały nr IX/222/19 Rady 

Miejskiej Wrocławia, z dnia 16 maja 2019 

 

2. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny 
jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny (Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po 
przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu) 

3. Szczegółowe informacje w Statucie Przedszkola nr 31 im. Janiny Porazioskiej we Wrocławiu 
 
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Przedszkole nr 31 im 
Janiny Porazioskiej we Wrocławiu, ul. Kolbuszowska 6, 53-404 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora 
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznao. 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z uczęszczaniem dziecka do placówki 
znajdziesz na stronie www.przedszkole31wroc.pl lub w biurze podawczym placówki.  

 
 

                                                                                                          ______________________                                                     
_______________________    
podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                          miejscowość, data                                                      

 
 

http://www.przedszkole31wroc.pl/

