KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
na dyżur wakacyjny - LIPIEC/SIERPIEŃ 2021r.
do Przedszkola nr 38
w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4a
I. Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko dziecka: .........................................................................................................
Data urodzenia:. ........................................
Adres zamieszkania dziecka: .......................................................................................................
/kod, miejscowość, ulica/

Dziecko będzie przebywało w Przedszkolu nr 38 w Zabrzu:
1) w dniach od …………….……………………….. ..do …………………………………
2) od godz. .................. do godz. ..................
3) i będzie korzystało z posiłków :

śniadanie

⎕

obiad

⎕

podwieczorek

⎕

(proszę wpisać X przy wybranej opcji).

II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów
Imię i nazwisko matki /prawnej opiekunki* .............................................................................
adres zamieszkania ......................................................................................................................
telefon kontaktowy: ............................................
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna* ...............................................................................
adres zamieszkania ......................................................................................................................
telefon kontaktowy: ..............................................
III. Dodatkowe informacje o dziecku, mające istotny wpływ na zdrowie i bezpieczny pobyt
dziecka w przedszkolu (choroby, alergie, nie lubiane potrawy, itp.)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(* niepotrzebne skreślić).

Pouczenie:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 i 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

..................................
podpis matki /opiekuna prawnego dziecka

...................................
podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka

INFORMACJE
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.

ORGANIZACY JNE

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat w czasie przekraczającym
5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za godzinę zajęć,
na podstawie §1 Uchwały Nr LIX/696/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz
określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zwolnienie z 50% wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego,
przedstawia
w
formie
oświadczenia
–stanowiącego
załącznik
do niniejszej Deklaracji – dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
Warunki zwolnienia z 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, na podstawie §2 ust. 1
w/w uchwały Rady Miasta Zabrze:
a) trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej;
b) dziecko niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.
Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole.
Na dzień podpisania deklaracji wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7,00 zł (słownie: siedem złotych),
w tym: śniadanie: 2,10 zł, obiad: 3,50 zł, podwieczorek: 1,40 zł
Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie należy uiszczać na rachunek bankowy
o numerze 56 1050 1230 1000 0023 5387 2373 prowadzonym w ING Bank Śląski SA.
Wniosek dotyczący korzystania z usług przedszkola w miesiącach wakacyjnych, Rodzice/opiekunowie prawni,
składają do dnia 31maja 2021 r.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole nr 38 w Zabrzu przy ul.
Zamenhofa 4a, reprezentowane przez Dyrektora Mariolę Gabzdyl,
tel. 32 272 25 40, strona internetowa:
www.przedszkole38.zabrze.net.pl; e-mail: dyrektor@p38.zabrze.pl

2.

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki oraz naliczenia
egzekwowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia.

3.

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez placówkę, do której kandydat zostanie przyjęty
zgodnie z przepisami prawa związanymi z archiwizacją dokumentacji.

4.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa
rzecz usług.

5.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. którym jest Pani Natalia Bugajska, z którą można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: edyta@informatics.jaworzno.pl

6.
7.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

8.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane

i

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych,
sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przyjęto do wiadomości:
..................................
podpis matki /opiekuna prawnego dziecka

...................................
podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka

