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Zgłoszenie dziecka do Przedszkola nr 13 w Mikołowie 

w celu korzystania z usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych 

w okresie wakacyjnym Lipiec 2018 
Zgłaszający: 

Pani..................................................................................PESEL ……………………..…………... 

zamieszkała ……………………………………………………………………………………..… 

legitymująca się dowodem osobistym, seria ............................., nr ................................................. 

wydanym przez ………………………………………………...…………………………………. 

zwana dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”, 

nr 

telefonu………………………………………………………………………………………….. 

Pan ..........................................................................................PESEL …………………………… 

zamieszkały  ……………………………………………………………………...……………… 

legitymujący się dowodem osobistym, seria ............................, nr ................................................ 

wydanym przez …………………………………………………………..………………………. 

zwany dalej „rodzicem/opiekunem prawnym” 

nr telefonu…………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszym zgłaszam/y dziecko: 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………...….. 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………….…….. 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………. 

do placówki: 

Przedszkole Nr 13 w Mikołowie z siedzibą  przy ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów 

reprezentowanym przez dyrektora Pana Tomasza Macha, zwanym dalej „Przedszkolem”   

na okres: od dnia 01.07.2018 do dnia 31.07.2018. 

…..................................................................................... 

                                                                                                             Podpis rodziców/Opiekunów, data 

1. W ramach świadczonych przez przedszkole usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na 

rzecz dziecka …………………………….………………..………………………………………………. 

(zwanego dalej „dzieckiem”) przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

a) bezpłatnej realizacji podstawy programowej i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, 

b) warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju, 

c) bezpieczeństwa w czasie jego przebywania na terenie przedszkola, 

d) wsparcia wychowawczej roli rodziny, 

e) w razie potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń nauczania, wychowania i opieki                                     

w wymiarze przekraczającym realizację podstawy programowej tj. w czasie przekraczającym 5 godzin 
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dziennie. 

3. Przedszkole realizuje nieodpłatnie podstawę programową w godzinach od 800 do 1300.  

4. Usługi świadczone będą w okresie  od 01.07.2018 do 31.07.2018. 

5. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do:  

a) ponoszenia odpłatności za  usługi przedszkola zgodnie z uchwałą Nr XXVII/593/2017 Rady 

Miejskiej Mikołowa z dnia 21 marca 2017r.  w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

b) ponoszenia opłat za wyżywienie zgodnie z zarządzeniem nr 6/2015/2016  

Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego z dnia 26.11.2015 w sprawie wysokości i zasad pobierania 

opłat za posiłki dzieci. 

c) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie i Regulaminach Przedszkola, 

d) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka                                   

w przedszkolu, 

e) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną                           

w godzinach zadeklarowanych wskazanych w pkt 6a), 

f) terminowego wnoszenia opłat, 

g) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej 

lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola, 

h) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego. 

6. Rodzice/opiekunowie oświadczają, że ich dziecko korzystać będzie z: 

a) usług przedszkola codziennie w godzinach od .............................. do ........................................... 

b) wyżywienia w ilości .............................. posiłków dziennie obejmujących: śniadanie, obiad, 

podwieczorek  (niepotrzebne skreślić). 

7. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z bezpłatnych zajęć w wymiarze 5 godzin 

dziennie oraz z odpłatnych godzin pobytu dziecka w wymiarze ................ godzin dziennie. Zmiana 

liczby zadeklarowanej ilości godzin i zadeklarowanej ilości posiłków może następować od 1-go dnia 

następnego miesiąca po wypełnieniu karty. 

8. Rodzice/opiekunowie przyjmują do wiadomości, że:

a) miesięczna opłata za świadczenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze stanowi iloczyn stawki 

godzinowej i ilości godzin określonych w pkt.7 i dni roboczych. Naliczona opłata będzie skorygowana 

po zakończonym miesiącu zgodnie z odczytami zaewidencjonowanymi w rejestratorze „Punktualnego 

Przedszkolaka”. Opłata naliczana będzie za każdą rozpoczętą godzinę. 

b) miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki zgodny z pkt 5b) i dni roboczych w 

miesiącu. Naliczona opłata będzie skorygowana po zakończonym miesiącu zgodnie z ilością dni 

obecności dziecka w przedszkolu. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 830 

korekta za wyżywienie będzie dokonana od dnia następnego. 

c) całkowity koszt za zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru w miesiącu 

lipcu przedstawia tabela: 
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Usługi - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 

 

Godziny                   

od 6.00 

  do 7.00 

Godziny                   

od 7.00 

   do 8.00 

Realizacja podstawy 

programowej 

od 8.00 do 13.00 

Godziny                   

od 13.00 

do 14.00 

Godziny                   

od 14.00 

do 15.00 

Godziny                   

od 15.00 

do 16.00 

Godziny                   

od 16.00 

do 17.00 

Dzienne koszty za pobyt 

dziecka   w przedszkolu 

x                                         

ilość zadeklarowanych 

dni 

 

 

 

0,00     X= 

 

Żywienie – stawka 

(3 posiłki dziennie = 7zł;  2 posiłki dziennie = 6zł) 

dzienna stawka 

żywieniowa x 

ilość zadeklarowanych 

dni 

Dzienne koszty za wyżywienie dziecka w przedszkolu x ilość zadeklarowanych dni 

 

X= 

Rada Rodziców -  zadeklarowana kwota 

k-to ………………………………………………………… 

 

Całkowity koszt 

 
 

 

9. Opłaty, o których mowa w pkt 8a i 8b, wnoszone są z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek 

bankowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w MBS Mikołów: 05 8436 0003 0000 0000 1456 0006                     
Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki. 

10. Przedszkole ma prawo odmówić świadczenia usług w przypadkach określonych w Statucie 

Przedszkola oraz przepisach powszechnie obowiązując. 

11 Nr konta na który zostaną przelane zwroty oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku  

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

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

 ….........................................................   

                                                                                                                                                                                Podpis rodziców/Opiekunów 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 13 w Mikołowie z siedzibą przy ul. Skalna 10 w Mikołowie (kod pocztowy 43-190) danych osobowych zawartych 

w niniejszym zgłoszeniu w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia przez Przedszkole usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rzecz dziecka wskazanego                  

w zgłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany, że: 

 Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Dyrektor Przedszkola nr 13 w Mikołowie z siedzibą 

przy ul. Skalna 10. w Mikołowie (kod pocztowy 43-190), Tel 32 2260-624 

 Celem zbierania danych jest świadczenie przez Przedszkole usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rzecz dziecka wskazanego w zgłoszeniu. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu opisanego w punkcie 2 niniejszej informacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

świadczenie przez Przedszkole nr 13 w Mikołowie usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rzecz dziecka wskazanego w zgłoszeniu. 

 Dane mogą być przekazywane do Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz Burmistrza Mikołowa w celu realizacji zadań związanych rozliczeniem finansowym 

pobytu dziecka w przedszkolu i w przypadku dzieci 6-letnich dodatkowo do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka w celu kontroli realizacji obowiązku 

szkolnego. 

Odbiorcami danych będą też instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 Podane dane będą przetwarzane na podstawie: 

a. niniejszego oświadczenia 

b. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2017.2198 ze zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

(t.j. Dz.U.2017.2159 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2017.59 ze zm) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

 Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 Przetwarzanie podanych danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,                                                  

w tym z profilowaniem, które wykonywane będzie w następujących przypadkach: 

a. weryfikacja powstałych należności powstałych wobec Gminy Mikołów na podstawie niniejszego zgłoszenia i świadczenia przez Przedszkole nr.13                            

w Mikołowie  usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rzecz dziecka wskazanego w zgłoszeniu  

b. kontrola frekwencji. 

 Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia usług wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych na rzecz dziecka wskazanego w zgłoszeniu oraz w 

przypadkach toczącego się postępowania administracyjnego lub sądowego wobec rodziców/opiekunów prawnych dziecka – do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

 Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 13 w Mikołowie jest pani Monika Poraj – email: iod@zsp.mikolow.eu. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

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

                                                                    Podpis rodziców/Opiekunów



 

 

 


