
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 201/2019 

Prezydenta Miasta Głogowa 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a   w  Głogowie  przy ulicy …………….……………..………………., legitymującym     

się     dowodem     osobistym     seria …………nr……………….……………………. wydanym przez 

……………….......................................................……….... zobowiązuję się do uiszczania opłat za 

pobyt mojego dziecka/i w Przedszkolu Publicznym Nr 19 w Głogowie „Bajka” 

 

 

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

  

 

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

 

 

Świadczenia te wykraczają poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

i obejmują: 

1) opiekę, wychowanie i edukację w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej,- ( świadczenia niepłatne dla 6-l), 

2) 3 posiłki dziennie (śniadanie, przekąskę, I danie obiadowe i drugie danie) podczas pobytu dziecka 

w przedszkolu. 

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola tj. do 10 dnia każdego 

miesiąca, będę ponosił/a koszty związane z: 

 

1) opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi 7,00 zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu. 

 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego uiszczenia opłaty,  określonej w pkt 1 niniejszego oświadczenia. 

 

1) opłata za wyżywienie na konto nr:  50 2030 0045 1110 0000 0193 0960 

 

 

Oświadczenie  dotyczy opłaty za wyżywienie w okresie  od  01.09.2020r . do 30.08.2021r , co 

oznacza możliwość egzekwowania opłat należności za ten okres po dacie 01.09.2020 r. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Przedszkola, który akceptuję.  

 

 

Oświadczenie sporządzono w dwóch egzemplarzach – z czego jeden dla Przedszkola Publicznego Nr 

19 w Głogowie „Bajka”. 
 

  

…………………………………   ………………………….…………… 
                  Data                                                                                     Podpis rodzica/ prawnego opiekuna         

 
 

 

 
 



 

Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Nr 201/2019 

Prezydenta Miasta Głogowa 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że zgodnie z Art. 13: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani 

dziecka jest Przedszkole Publiczne Nr 19 w Głogowie „Bajka” ul. Plutona 3, 67-200 

Głogów, tel. …76 726 56 05,  e-mail: bajka@przedszkole19.glogow.pl 

 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel.: 76 300 01 40,  e-mail do IOD: 

iodo@amt24.biz 
c) Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 

realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa 

oświatowego  

 

d) Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą 

przez okres edukacja dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi 

przepisami archiwalnymi. 

 

e) Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowaniu, ich ograniczeniu oraz w uzasadnionych prawem przypadkach 

usunięciu danych osobowych  

  

f) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane 

osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

g) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 

względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

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

          Data                                                                                                                           Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
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