Dane rodziców
................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)
................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)
..................................
(telefon kontaktowy)

.......................................................
(kontaktowy adres e-mail)

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
/trwający w okresie 13-24 lipca 2020r.
do Przedszkola w Borownie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Borowno ul. Klonowa 6/8 42-233 Mykanów
(nazwa i adres przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego/szkoły podstawowej)

Prosimy o przyjęcie na dyżur wakacyjny:
……………………………………………………………………………………………………………………………….ur.…………………………
…………,
(imię i nazwisko dziecka)
(data urodzenia)

zamieszkałego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania dziecka – ulica i nr domu)

PESEL

dziecka

Obecnie dziecko uczęszcza do przedszkola/ zespołu szkolno-przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
(nazwa i adres przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego/szkoły podstawowej)

Dziecko będzie korzystało z dyżuru wakacyjnego w terminie od……………………… do
……………………………
w godzinach od ..….……..…… do ………..………. oraz korzystało z wyżywienia, w ilości
…………………..posiłków.
1.Przyjmujemy do wiadomości, że:
1)stawka żywieniowa w Przedszkolu w Borownie wynosi:
a) 8,00 zł za trzy posiłki/śniadanie, obiad, podwieczorek/,
b) 7,00 zł za dwa posiłki/śniadanie, obiad/
2)opłata stała za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z usług przedszkola, poza czasem realizacji podstawy programowej ,tj.8.0013.00, wynosi 1zł*
3)Przedszkole w Borownie funkcjonuje w dni robocze, w godz.7.00-16.00,
4)potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostarczenie uzupełnionego Wniosku do sekretariatu szkoły
i wniesienie opłaty do intendentki do 3 lipca br. za:
a) wyżywienie w wysokości ………..zł. za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu /iloczyn ilości dni pobytu w przedszkolu i
stawki dziennej/,
b) korzystanie z usług przedszkola za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji
podstawy programowej*
5)opłata za stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności i opłata stała podlegają zwrotowi tylko w przypadku nieobecności
dziecka spowodowanej zdarzeniem losowym,
6) opłata za obecność dziecka poza zadeklarowanym czasem pobytu oraz za korzystanie z podwieczorku zostaną uregulowane w
ostatnim dniu pobytu dziecka na dyżurze w przedszkolu,
7)ciepły posiłek /obiad/ jest gwarantowany w przypadku obecności danego dnia co najmniej 10 dzieci; w przypadku mniejszej
liczby dzieci podawany jest suchy prowiant /herbata, kanapki/,
8)brak wniosku i wpłaty w terminie , o którym mowa w ust.1 pkt. 4, oznacza rezygnację rodziców z miejsca w dyżurującej
placówce i powoduje wykreślenie dziecka z listy kandydatów zapisanych na dyżur.
2.Oświadczenie dotyczące danych osobowych.

 Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i
organizacji opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu/zespole. Administratorem danych osobowych jest dyrektor
zespołu szkolno-przedszkolnego, do którego złożono wniosek.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku. Oświadczam, że mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie
danych osobowych (. Dz. U. z 2018 poz. 1000)

…………………………………………………………………
………………….…………..……………………………
(czytelny podpis rodzica)

( czytelny podpis rodzica)

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZAM, ŻE ZGODNIE Z POSIADANĄ PRZEZE MNIE
WIEDZĄ MOJE DZIECKO

………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

NIE MA I NIE MIAŁO KONTAKTU Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ COVID-19.
NIKT Z RODZINY NIE PRZEBYWA NA KWARANTANNIE ANI W DOMOWEJ IZOLACJI.
MOJE DZIECKO JEST ZDROWE.
MAM PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻENIA JAKIE NIESIE ZA SOBĄ KORONAWIRUS.
BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBROWOLNE ZGŁOSZENIE
DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

Borowno, data …………………
…………………………………………………………..
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka
Imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………………………
dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych
dzieci i kadry placówki w sytuacji, gdy będzie ono wykazywać niepokojące objawy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrekcja ZSP w Borownie, reprezentowane
przez Dyrektora – email: szkola@szkolaborowno.pl tel:343 13 33 13

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej
temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną
usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna
przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także
prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane
innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą
podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest
dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

…………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodziców / opiekunów

