
 

 

………………………………………………. 

  pieczątka przedszkola/szkoły 

 

 

 DEKLARACJA  RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO,  DOTYCZĄCA CZASU POBYTU DZIECKA  
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO 

 
          
…………………………………………………………………………..………………………………… 
.(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
 (tel. kontaktowy) 
 

Oświadczam, że moje dziecko: 

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

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 
 
 
 
 od dnia ……. sierpnia 2019 r. do dnia  ……..sierpnia 2019 r.  będzie korzystało z: 

1) wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kolbudach przy ul. Gen. J. Wybickiego 33,    

83-050 Kolbudy w godzinach od  ………..  do ……………. 

2) wyżywienia w ilości jednego  posiłku dziennie tj. obiad. Koszt  - 5,50 zł,   

Oświadczam, że zostałem/zostałam  poinformowany/ poinformowana o warunkach  korzystania przez 

moje dziecko z wychowania przedszkolnego, w szczególności o tym, że:                           

1) odział przedszkolny realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 7:00 do 12:00, 

2) odział przedszkolny umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie 

podstawy programowej, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za 

godzinę zajęć (dotyczy pięciolatków). 

3) opłata za sierpień stanowi iloczyn zadeklarowanej dziennej liczby godzin pobytu dziecka w 

przedszkolu w zakresie przekraczającym realizowanie podstawy programowej,  liczby dni pracy 

przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty określonej w pkt 2, 

4) czas  pracy  oddziału  przedszkolnego  w  Szkole Podstawowej w Kolbudach: od godz. 7:00 do  godz. 

16:30. 

-Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, że w przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązku zapłaty za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym  realizowanie podstawy programowej dziecka, należność z tego tytułu zostanie 

ściągnięta przymusowo w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

           

PESEL 
 

 
…………………………………………………………………………………….. 

(miejsce urodzenia) 
 



-Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma,  że w przypadku nie wywiązywania się  

z obowiązku zapłaty za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym  realizowanie podstawy programowej dziecka, za każdy dzień zwłoki we wnoszeniu 

opłat, naliczane zostaną odsetki jak od zaległości podatkowych. 

-Opłaty za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

realizowanie podstawy programowej należy uiścić w kasie szkoły  do dnia 16 sierpnia 2019 r. 

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w deklaracji 

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

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

                                                Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
 
 
 

 
 

 
Klauzula Informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Kształcenia Podstawowego 
 i Gimnazjalnego w Kolbudach, Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy  
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
 i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016  r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000 z późn. 
zm)  Prawo Oświatowe, ustawa z dni  15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 45, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw a dane dobrowolnie 
podane w terminie na jaki została udzielona zgoda 
4) każdy uczeń, rodzic, opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, odwołania uprzednio udzielonej zgody 
5) uczeń, rodzic, opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne 
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 
prawa, organizatorzy konkursów, organizatorzy wycieczek i podmioty współpracujące na podstawie 
odrębnych umów dane przekazywane będą w zakresie realizacji tych umów 
 
 
   
                                                                                                                                     Przyjmuję do wiadomości: 
 
 

  ................................................................................................ 
                                                                                                                                     Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


