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W okresie wakacyjnym, placówki będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpiecznego pobytu dziecka 

w przedszkolu, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS.  

W związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość 

zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy  

wytycznych GIS i MZ.  

Prosimy o rozważne i przemyślane deklaracje, które umożliwią sprawną organizację pracy przedszkoli.  

 

 

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH  

 

 

§ 1 

Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do 

przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice.  

 

§ 2 

Termin składania „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” (zał. 1) w dyżurujących 

przedszkolach trwa od 08.06.2020r. do 19.06.2020r. 

 

§ 3 

Kartę zgłoszenia do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają ze strony internetowej 

przedszkola lub w placówce – karta musi zawierać poniższe informacje:  
• Imię i nazwisko dziecka;  

• Datę i miejsce urodzenia dziecka; 

• Aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych; 

• Numery  telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem;  

• Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę posiłków;  

• Nazwę przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.  

 

§ 4 

 Liczba miejsc oraz czas pracy przedszkola dyżurującego określa dyrektor placówki, uwzględniając 

realne możliwości organizacyjne przedszkola.  

 

§ 5 

 Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie terminu wyznaczonego 

w § 2, może nastąpić wyłącznie w przypadku dysponowania wolnymi miejscami i jest uzależnione 

od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.  

 

§ 6 

Podpisywanie umów ( zał. nr 2) z rodzicami odbywa się na zasadzie przesyłania wypełnionych  

i podpisanych umów na adres mailowy przedszkola dyżurującego lub osobiście wrzucając umowę  

do skrzynki podawczej w terminie od 22.06.2020r. do 26.06.2020r. 

 

§ 7 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług 

przedszkola w nieprzekraczającym terminie do 26.06.2020r. włącznie. 

       2. Niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją  

z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez 

wypowiedzenia.  
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§ 8 

1. Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje Uchwała Rady 

Miejskiej w Krzeszowicach  w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. 

 

2. Dzienna stawka żywieniowa jest ustalana w zależności od liczby zgłoszonych dzieci (ze 

względu na zmniejszoną liczbę dzieci może być podniesiona w stosunku do stawki 

obowiązującej w trakcie roku szkolnego).  

 

§ 9 

Zwroty za dni nieobecności dziecka w przedszkolu wypłacane będą  w miesiącu wrześniu 2020  

w terminie ustalonym przez dyrektora placówki dyżurującej.  

 

§ 10 

 1. Rodzic wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez wyznaczone przez siebie 

osoby, podając:  

• imię i nazwisko,  

• nr dowodu osobistego, 

• numer telefonu do osoby upoważnionej.  

2. Osoby odbierające dzieci z Przedszkola obowiązane są przedkładać dokument tożsamości ze 

względu na bezpieczeństwo dzieci ( w razie wątpliwości pracownicy przedszkola mają prawo 

prosić osoby odbierające dzieci o ich okazanie). 

 

§ 11 

 O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje Dyrektor. 

 

§ 12 

 W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego 

obowiązują przepisy zawarte w Statucie oraz Regulaminach Przedszkola dyżurującego. 
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Załącznik nr 1 do ZASAD ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH  

 

Uwagi: Kartę zgłoszenia dziecka wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. 

 Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor Przedszkola.  

Rodzice podpisując dane zawarte w karcie zgłoszenia, tym samym wyrażają zgodę na wpisanie danych do dziennika zajęć i korzystania z nich w zachodzących 

potrzebach.  

Rodzice zobowiązują się do informowania dyrektora Przedszkola o wszelkich zmianach dotyczących dziecka.  

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY  

w terminie od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.  

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH  

tel. 12 357 12 05               e-mail: sekretariat@przedszkolekrzeszowiece.pl 

 

Proszę o przyjęcie………………………………………………ur. dn……………… w………………..  

                                               (imię i nazwisko dziecka) 

PESEL DZIECKA ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:………………………………………………………………… 

 

Do przedszkola w terminie od __________ do__________ w godzinach  od ______ do______ 

Ilość posiłków:______ 

1 POSIEŁEK - ŚNIADANIE   2 POSIŁKI – ŚNIADANIE + OBIAD  

3 POSIŁKI- ŚNIADANIE + OBIAD + PODWIECZOREK    4 POSIŁK – ŚNIADANIE + OBIAD + PODIWECZOREK + PRZEKĄSKA 

 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka: 

Imię i nazwisko matki/op. prawnego……………………………………………………...………… 

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

Adres zamieszkania rodziców /op. prawnego……………………………………….…………...….. 

Telefon kontaktowy: 

MAMA/ OP.PRAWNY: …………………………………………………..………………..…….… 

TATA/OP.PRAWNY:…………………………………………………..…………………..…..…… 

INNY: …………………………………………………………………………………………..…… 

E-MAIL:  

MAMA/ OP.PRAWNY:………………………………………...………….………………..……… 

TATA/ OP.PRAWNY:…………………………………………………………………….………… 

Nazwa zakładu pracy matki/op. prawnego: ………………………………………………………… 

Nazwa zakładu pracy ojca /op. prawnego: ………………………………………………………..… 

 

II. Dodatkowe informacje o dziecku/ rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie 

dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia, uczulenia, ewentualne potrzeby specjalne, 

diety itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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III. Informacje dotyczące macierzystej placówki : 

Oświadczam, …………………………………………………………………………………,że jest  

                                                                    (imię i nazwisko dziecka)  

Wychowankiem ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                              ( Pełna nazwa placówki/ adres ) 

 

IV. Obowiązek informacyjny : 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W DOKUMENTACH 

ZWIĄZANYCH Z PRZYJĘCIEM I POBYTEM DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  

W KRZESZOWICACH  PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO W 2020R. 

 W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.), dalej RODO informuję:  

1. Administratorem jest Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach ul. Batalionów Chłopskich 9  

32-065 Krzeszowice.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach  możliwy jest pod 

numerem telefony 601-492-258 lub adresem e-mail: walmarbhp@onet.eu 

3.  Dane osobowe podane w karcie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO  

w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej w celu zapewnienia dziecku 

opieki podczas pobytu na dyżurze wakacyjnym w publicznym przedszkolu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej . 

5. Dane osobowe przekazywane będą organom uprawnionym na mocy przepisów prawa.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustaw Prawo Oświatowe oraz przepisami 

prawa o archiwizacji. 

7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola. 

9.  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

10.  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. 

a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 

4 maja 2016r).  

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka )  

 

 

 

………………………………………                                                    …………………………………….. 
                       (podpis Matki/ op. prawnego)                                                                                                              (podpis Ojca/ op. prawnego)   
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Załącznik nr 2 do ZASAD ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH  

UMOWA ŚWIADCZENIA  USŁUG  EDUKACYJNYCH   

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  W  KRZESZOWICACH  

W LIPCU 2020 R 

 

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:  Przedszkolem Samorządowym w Krzeszowicach, 

reprezentowanym przez dyrektora  Annę Warzecha , a rodzicem/opiekunem prawnym  : 

 

………………………………………………..……………………………………………….…  
                                                   ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                                                                                                                               

 

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………..…. 
(adres zamieszkania) 

 

legitymującym się dowodem osobistym seria …… nr ………  

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

o świadczenie usług edukacyjnych dla dziecka ………………………..…………………….…             
                                                                                               ( imię i nazwisko dziecka) 

ur.dn .……….…………………………w………………………………………………………  

zamieszkałego w …………………………………………………………………..…………… 

                                                                    

§ 1 

 

1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

a) fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej, 

b) bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2017 r. poz. 

356 z późn. zm.), 

c) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola. 

2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia. 

3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Przedszkole realizuje 5–cio godzinną podstawę programową w godzinach określonych 

w ramowym rozkładzie dnia. 

                                                                   

 

                                                                      §2 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka / do 5 lat*/ oświadczają, że ich dziecko korzystać 

będzie z: 

1)   usług przedszkola w okresie od ………… do …………….. 

      w godz. od …….… do …….….  

2)      wyżywienia w ilości ……. posiłków dziennie. 

         1- śniadanie, 2- obiad, 3- podwieczorek, 4- przekąska  
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2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka / 6 lat**/ oświadczają, że ich dziecko korzystać 

będzie z: 

1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w pełnym wymiarze czasu pobytu w     

     przedszkolu w okresie   od …………  do …………….. 

    w godz. od …….… do …….….  

2)      płatnego wyżywienia w zakresie ( zaznaczyć właściwe): 

1- śniadanie, 2- obiad, 3- podwieczorek, 4- przekąska  

§3 

 

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w 

godzinach 7:30-12:30. Za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu pobiera się 

opłatę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach  Miesięczna opłata za 

świadczenia wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej wyliczana jest 

jako iloczyn:  

 

Stawka godzinowa x zadeklarowana liczba godzin pobytu dziecka poza czasem 

realizacji podstawy programowej x liczba dni roboczych w danym miesiącu.  

 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 naliczana jest za dni  obecności dziecka w przedszkolu.  

3. Opłata o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko dzieci do 6 lat.  

4. Opłata o której mowa w ust. 1 nie dotyczy dzieci 6- letnich 

5. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca , opłaty za korzystanie z przedszkola 

będą naliczane proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.  

 

 

                                                                             § 4 

 

       Odpłatność za wyżywienie  ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem  

       prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do  

       przygotowania posiłku.  

 

                                                                           § 5 

 

1. Opłaty wnosi się z góry do 26.06.2020.  

2. Zwroty za nieobecność dziecka w przedszkolu wypłacane będą w miesiącu wrześniu; 

3. Zmiana wysokości opłat nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

4. Opłata za korzystanie z przedszkola uiszczana na konto przedszkola 
           41 1540 1115 2001 6080 1896 0001. 
                                                                            § 6 

 

Przedszkole może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie 

uiszczenia należności za pobyt dziecka w przedszkolu. 
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§ 7 

 

1. Umowa została zawarta na okres: od dnia …………………do dnia …………..……. 

2. Zmiana warunków umowy, z wyłączeniem § 3 i § 4, wymaga zgody obu stron oraz      

         formy pisemnej. 

                                                                          § 8 

 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 

dla przedszkola. 

                                                                           § 9 

 

Rodzice/ opiekunowie prawni oświadczają, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

 

§ 10 

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 
*Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dzieckiem 5 – letnim jest to, które rozpoczyna 

edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego ( od września) w roku kalendarzowym, w którym ukończy  

5 lat. 

 
*Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej dzieckiem 6– letnim jest to, które rozpoczyna 

edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego ( od września) w roku kalendarzowym, w którym ukończy  

6 lat. 

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 o ochronie danych osobowych   

( Dz. U. z 2018r. poz.1000 z późn. zm.) 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w umowie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018.  

o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. 2018 , poz. 1000)  

 

                                                                                                                       

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                           (pieczątka i podpis Dyrektora) 
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Załącznik nr 1 do
 
UMOWA ŚWIADCZENIA  USŁUG  EDUKACYJNYCH   

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  W  KRZESZOWICACH  

W LIPCU 2020
 

 

 

Indywidualna karta dziecka  

Imię i nazwisko dziecka :____________________________________________ 

 Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pierwszej pomocy w razie zagrożenia 

życia lub zdrowia oraz wezwanie karetki pogotowia i przewiezienie dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

do szpitala ( z równoczesnym zawiadomieniem rodzica/ prawnego opiekuna) . 

………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury  ciała mojego dziecka.  

………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 Wyrażam zgodę na przegląd czystości skóry głowy mojego dziecka dokonany przez 

osobę wyznaczoną przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach  

( jeśli zajdzie taka potrzeba) 

………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Zgody ważne przez okres trwania dyżuru wakacyjnego.  

Podpis rodzica jest równoznaczny  z wyrażeniem zgody. 

UWAGA!!!  

Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci nie mogą przynosić zabawek itp. rzeczy do 

przedszkola.  

………………………………………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Upoważniam do odbioru mojego dziecka    następujące osoby:  

 

Lp. Imię i nazwisko Seria i Nr  dowodu 

osobistego 

Nr telefonu  

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

 

• Upoważnienia ważne są przez okres trwania dyżuru wakacyjnego. 

• Każda osoba upoważniona podała swoje dane dobrowolnie i wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie.  

………………………………………………………… 

( podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

                                                                        

                                              
 


