
Data przyjęcia deklaracji: 

        

          

                                                                                                                                                 

……………………………………………… 
                                                                                                podpis przyjmującego deklarację 

 

 

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

1. Deklaruję pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. 

Gustawa Morcinka w Toszku w okresie od……………………… do…………………. 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………… 
    

2. Data urodzenia………………………………………………………………………….. 

 

3. Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………...… 

 

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

 

Matka …………………………………………………………………………………... 

 

Ojciec …………………………………………………………………………………... 

 

5. Adres zamieszkania rodziców(jeśli jest inny niż adres dziecka): 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

6. Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych: 

 

Matka …………………………………………………………………………………... 

 

Ojciec …………………………………………………………………………………... 

 

7. Wyrażam zgodę i deklaruję opłacanie i korzystanie z formy wyżywienia oferowanej 

przez daną placówkę. 

Opłatę za wyżywienie za deklarowany okres należy uiścić do 10.08.2019 r. 

Opłatę za czesne za deklarowany pobyt należy  uiścić do 15.06.2019 r. 

 

Kwota za zadeklarowany okres wynosi: aktualna kwota (3,60) x ilość dni. 

Wszystkie wpłaty należy dokonywać przelewem na konto budżetowe szkoły: 

Nr 48 1050 1298 1000 0024 3316 0757 ING Bank Śląski 

 



Dokonując wpłaty za obiad i czesne należy stosować następujący tytuł przelewu: 

„Nazwisko i imię dziecka, grupa przedszkolna, wyżywienie za okres od… do … 2019 r. 

czesne za okres od … do ….2019 r.” 

 

8. Ilość deklarowanych godzin pobytu w oddziale przedszkolnym (nie mniej niż 6 

godz.) w godz. 7°°- 14°°. 

 

od ……………………………………… do …………………………………… 

 

9. Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym w okresie wakacji są zgodne z zapisami 

prawa lokalnego dotyczącego funkcjonowania toszeckich przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych. 

10. Przyjęcie dziecka będzie realizowane do wyczerpania miejsc w placówce. 

 

 

*-niepotrzebne skreślić 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

przyjmuję do wiadomości, że: 

 

 Administratorami danych osobowych są wszystkie placówki oświatowe w Toszku, 

zgodnie z art.23.2a cyt. Ustawy. 

 Dane będą przetwarzane przez Administratorów w celu organizacji, a następnie 

realizacji pobytu dziecka w przedszkolu w okresie feryjnym/wakacyjnym. 

 Dane nie będą udostępniane innym  podmiotom niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

 Przysługuje im prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania. 

 Dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie 

zgodnie z celem podanym powyżej. 

 Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie, lecz skutkuje to 

niemożliwością uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

 

 

 

 

Toszek, dnia ………………………                                      ………………………………… 
                                                                                             (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

                                                                                                           


