
Załącznik nr 5  

do Regulaminu rekrutacji 

 

 

DEKLARACJA  

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka …….........................................................       
        (imię i nazwisko) 

w roku szkolnym 2023/2024 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

im. T. Kościuszki w Dąbiu.  

 

Jednocześnie deklaruję się do terminowego i regularnego wnoszenia opłat za korzystanie  

z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych świadczonych przez szkołę ponad 

czas pięciu godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki. Przyprowadzania i odbierania 

dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych, 

przestrzegania godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  współpracy z przedszkolem w procesie 

opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym. 

 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

a) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. 8:00 – 13:00 

b) realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

wykraczających poza czas,  

o którym mowa w pkt. 1,  tj. w godz. : od 6:30 – 8:00 i 13:00- 16:30.  

c) Rodzic deklaruje, że jego dziecko:  

 przebywać będzie w przedszkolu od godz. …........ do godz. ….......tj. …… godzin. 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny w dni powszechne od poniedziałku do 

piątku oraz w czasie dyżuru wakacyjnego ustalonego przez Gminę Psary. 

3. W czasie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola rodzic może skorzystać z usług 

przedszkola dyżurującego. 
 

W oddziałach przedszkolnych organizowane są: 

a) zajęcia wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, 

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności, 

b) zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię, 

c) spacery, zabawy na świeżym powietrzu, 

d) zabawy rytmiczno- muzyczne,  

e) pomoc psychologiczno – pedagogiczna,  

f) innowacje pedagogiczne i programy własne, 

g) nauka religii zgodnie z wolą rodziców. 

 

Liczba godzin płatnych w ramach dodatkowych świadczeń, z których będzie korzystać 

dziecko,  będzie rozliczana według listy obecności dziecka w przedszkolu.  

Opłatę należy uiszczać do dnia 10-tego kolejnego miesiąca na konto w Banku Spółdzielczym 

nr: 84 8438 0001 0000 3489 2000 0020. 

 

 

…………………….……………… 
(miejscowość, data podpis rodziców) 

 



 

 

 

 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
informujemy, że: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 

Danych) Dziennik Urzędowy UE – 4.5.2016L. 119/1 (dalej jako „RODO”), informuje, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa  

im. T. Kościuszki w Dąbiu z siedzibą w Dąbiu, reprezentowana przez Dyrektora, zwanego dalej 

Administratorem Danych Osobowych. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących 

kategorii danych osobowych wychowanków: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 

PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery 

telefonów, wizerunek ucznia tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich 

dziecka. Telefon kontaktowy do administratora  322672204, e-mail: spdabie@interia.pl  

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem 

ochrony danych, tel. 322672204 lub adresem email:  sekretaria.ido@gmail.com 

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych są: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 

danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 

r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w 

placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną; 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych w zakresie przewidzianym w RODO 

7. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

9. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich 

przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza obszar EOG. 

 

 
 
 

…...……………………………………………… 
podpisy rodziców 


