
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE 

Data złożenia  

Nr ewidencyjny GPwI.4495………...2019 
 
                                                                                    Pani Beata Podgajna 
                                                                                    Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. 
                                                                                    Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 
 
 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA  DYŻUR WAKACYJNY  
W GMINNYM PRZEDSZKOLU IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA  

W IZABELINIE  
 

Deklaruję, iż w roku szkolnym 2018/19 moje dziecko …..................................................................... 
                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 
będzie uczęszczało na dyżur wakacyjny w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie. 
 
1. Dane osobowe dziecka 

PESEL            

Data i miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania  

 

2. Dane osobowe rodziców 

 Matka  Ojciec  

Imię i nazwisko/a   
Telefon/y   

E-mail   
 

3. Deklaruję, iż podczas dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2018/19 dziecko: 

a)  będzie przebywało w przedszkolu w lipcu w dniach (prosimy zaznaczyć „X” przy dniach, w 
których dziecko będzie obecne w przedszkolu) 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 



b) będzie przebywało w przedszkolu w godzinach: od …......... do …......... 

c) będzie korzystało z posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek (niepotrzebne skreślić). 

 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że w wyżej wskazanym terminie uczęszczania dziecka do 
przedszkola nie mamy możliwości zapewnienia opieki dla dziecka. Zobowiązuję/my się do 
uregulowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu za wskazany okres.  
 

4. Dodatkowe ważne informacje o dziecku (np. alergie) 

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

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

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

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

5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka 

Lp. Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego Nr telefonu kontaktowego 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazaną i upoważnioną przez nas powyżej osobę. 
 

6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO” 
informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Gminne Przedszkole 

im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, ul. T. Kościuszki 17, 05-080 Izabelin, tel: (22) 722-60-31. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl. 
3. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach: 

 świadczenia przez przedszkole opieki w sezonie wakacyjnym na podstawie niniejszej deklaracji art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO; 

 realizacji zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i 
organizacyjnych wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. 
g) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

 przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 



 dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na 
podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie realizujące dla Administratora usługi rachunkowe i księgowe na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
 podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na 

podstawie stosownych umów oraz 
 podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. 

organ prowadzący przedszkole. 
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej 

niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 
6. Na zasadach opisanych w RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do 

treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, a także prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym oraz wynikającym z przepisów prawa, a w przypadku ich 
niepodania przedszkole nie będzie mogło zawrzeć umowy oraz realizować swoich zadań. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

 
 
                                                                                                          ….................................... 
                                                                                                               (podpis matki/ojca)                                                                    
Izabelin, dn. …........................               
 
Oświadczam, że w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego 
dziecka ……………………………………….. oraz niezłożenia wniosku o zwrot w/w. nadpłaty  
do 6  września 2019 r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola im. ks. 
Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce 
dydaktyczne. 
 
 
                                                                                                              ….................................... 
                                                                                                                 (podpis matki/ojca)           

 
 

Opłaty za przedszkole  
 

1. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia wyliczonej opłaty z tytułu korzystania  przez  dziecko 
            ze świadczeń przedszkola. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:  

1) stawki godzinowej określonej w uchwale z dnia 25 kwietnia 2018 r.,   
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  
3) liczby zadeklarowanych dni pracy przedszkola w miesiącu lipcu; 

2. Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie  
            z deklaracją, które wynoszą:  

1) za 3 posiłki - 100% dziennej stawki żywieniowej tj. 8,00 PLN x  liczba dni pobytu 
dziecka w przedszkolu;  

2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) - 75% dziennej stawki 
żywieniowej tj. 6,00 PLN x liczba dni pobytu dziecka w przedszkolu;  

3) za 1 posiłek (obiad) - 50% dziennej stawki żywieniowej tj. 4,00 PLN x liczba dni pobytu 
dziecka w przedszkolu;  

3. Wysokość stawki żywieniowej  ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem  



       prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do   
       przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu.  

4. Opłaty podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu na pisemny 
            wniosek rodzica złożony do 6 września 2019 r. 
            W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola  

 im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce 
dydaktyczne. 

5. Rodzic zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przekroczony czas pobytu dziecka w 
przedszkolu. 

 
     6.  Rodzic zobowiązuje się do wpłaty na konto przedszkola kwoty w wysokości 
           …………………….. (słownie: …………………………………………………………..) 

 
       7. Płatność należy uregulować do dnia 6 lipca 2019 r. za pośrednictwem konta bankowego: 

Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 

PKO BP SA II/O Warszawa 

Nr konta: 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707 

 
         8. Niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją  
             i skutkuje wypisaniem dziecka z dyżuru.  

 


