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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH  
PRZEZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W WIŚNIOWEJ GÓRZE, UL. TUSZYŃSKA 32 

na rok szkolny 2020/2021 
 

1.  Dane dziecka:   
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL  ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania : 

Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr domu …………………………………………………………. Nr lokalu ………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy …………………………………………………………………… poczta …………………………………………………….. 

 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów: 

 

Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki ……………………………………………………………………………………. 

PESEL matki / prawnej opiekunki ……………………….…………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania matki / prawnej opiekunki : 

Kraj …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Województwo …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Gmina ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr domu …………………………………………………………. Nr lokalu ………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy …………………………………………………………………… poczta …………………………………………………….. 

Nr telefonu* …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail* ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna ……………………………………………………………………………………….. 

PESEL ojca / prawnego opiekunka ……………………….………………………………………………………………………………. 

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

Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………. 

Kraj ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gmina ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr domu …………………………………………………………. Nr lokalu …………………………………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………………………………………… poczta ……………………………………………………. 

Nr telefonu* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail* ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu : od…………………………… do………………………………….. 
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4. Dziecko będzie korzystać z wyżywienia w liczbie ……………… posiłków dziennie tj. śniadanie,  

 obiad , podwieczorek . 

 

5.  Dodatkowe ważne informacje o dziecku: (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie) 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO : 

 przestrzegania postanowień Statutu  szkoły 

 podawania do wiadomości oddziału Przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 

 regularnego uiszczania opłat za Przedszkole w terminie do 15  każdego miesiąca 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną 
nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

 
Przyjmuję  do wiadomości: 

1) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ 
prowadzący na wniosek dyrektora szkoły. 

2) Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia w terminie do 31 maja każdego roku deklaracji 
uczęszczania dziecka do wybranego Przedszkola pracującego w okresie przerwy wakacyjnej. 

3) Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka korzystającego z usług oddziału przedszkolnego w okresie przerwy 
wakacyjnej zobowiązani są do zaakceptowania brzmienia statutu oraz złożenia oświadczenia dotyczącego 
liczby godzin uczęszczania do przedszkola oraz liczby i rodzajów posiłków nie później niż w pierwszym dniu 
pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym pracującym w okresie przerwy wakacyjnej 

4) Należności za wychowanie przedszkolne i wyżywienie należy wpłacać w  terminie określonym   
w Statucie  na konto: 84 8781 0006 0000 0156 2000 0010 

5) Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczanych opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie następuje na podstawie Ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r. poz. 11314 z późn. zm.) .   

 
* Pola zaznaczone gwiazdką są niewymagane 

 
Podpisy rodziców   
(prawnych opiekunów):                     
     
……………………………………………….                                                
          
………………………………………….…… 
 
Andrespol, dnia …………………………….. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE)2016/679 z 27.4.2016 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 ( dalej RODO). Informujemy, że: 

1. Administratorem Pan/Pani danych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Wiśniowej Górze 
 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a  RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ( IOD ), który w jego imieniu 
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli a Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 
iod@andrespol.pl 
 
 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. w celu 
wykonania obowiązku prawnego nałożonego przepisami – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 
1669 i 2245) 
 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane powierzone są do zrealizowania celów przetwarzania. 
 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat 
będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 
 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 
 
 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli uznają Państwo , iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 
danych osobowych. 
 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestnictwa w rekrutacji do przedszkola są Państwo 
zobowiązani do podania danych.
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9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i będą 
przechowywane przez okres określony w prawie oświatowym oraz zgodne z terminami dotyczącymi archiwizacji. 
 
 

Zapoznałam/em się   
 
 
Andrespol,   dn. ………………......... r.      …………………………………………………………………………………..              
 
 
                           ( podpis rodzica/ rodziców/opiekuna prawnego) 

 
 

 

                                            
1
 Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) 

oświadczenia wymagane, jako potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.” 
 


