
Wyszków, dnia ………………………..

.........................………………………………….. 
(imię i nazwisko, numer telefonu matki/opiekuna prawnego)

…………………………………………………...
(imię i nazwisko, numer telefonu ojca/opiekuna prawnego)

DEKLARACJA
Rodziców/prawnych opiekunów dotyczących czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu 

nr 1 w Wyszkowie

Niniejszym deklaruję korzystanie w roku szkolnym …………………………………………. przez

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka

…………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania dziecka

…………………………………………………………………………………………………………
adres zameldowania dziecka

…………………………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko oraz grupa rodzeństwa, które również uczęszcza do Przedszkola nr 1 w Wyszkowie

ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w następującym wymiarze godzin:
od ……………………….. do …………………….…. od dnia …………….………………..20…..r.
Jednocześnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z posiłków zgodnie z deklarowanym czasem
pobytu w przedszkolu (zaznaczyć właściwe):

        śniadanie     obiad   podwieczorek

1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole:
a) Opłata za jedną godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym czas 5
godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.
(Uchwała nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków)
b) Koszt przygotowania posiłków:
3 posiłki (śniadanie – 2,80; obiad – 4,00; podwieczorek – 2,20) – 9,00 zł



W  przypadku  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu  odpłatność,  o  której  mowa  
w pkt. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień absencji w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
2. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu mogą być uiszczane u intendenta 
przedszkola lub przelewem na podane konta:
Opłata za pobyt dziecka – BS Wyszków 82 8931 0003 0002 1715 2039 0001
Opłata za żywienie dziecka – BS Wyszków 06 8931 0003 0002 1715 2029 0004
w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Oświadczam, że:
1. Zobowiązuje  się  wnosić  opłatę  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkole  ponad  czas

przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyliczone na
podstawie  niniejszej  deklaracji  oraz  opłatę  za  zdeklarowane  posiłki  w  wyznaczonym
terminie każdego miesiąca.

2. W  przypadku  zmiany  sytuacji  faktycznej,  skutkującej  zmianą  godzin  pobytu  dziecka  
w przedszkolu, zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia korekty niniejszej deklaracji.

3. W przypadku zalegania z ww. opłatami przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola
może  odmówić  realizacji  świadczeń  wykraczających  poza  czas  przeznaczony  na
zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a zaległe opłaty mogą stać się
przedmiotem egzekucji administracyjnej (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
administracyjnym, Dz. U. z 2022 r. poz. 479)

…………………………….. …………………………
podpis matki/opiekuna prawnego podpis ojca/opiekuna prawnego

Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego, ze skutkiem od 
pierwszego dnia nowego miesiąca następującego po dniu, w którym poinformowano o zmianie.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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)  –  dalej:  RODO,  przekazujemy  Państwu
wymagane prawem informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 1 w Wyszkowie, jest Przedszkole
nr 1 w Wyszkowie
adres: ul. Prosta 7a, 07-202 Wyszków
telefon: 29 742-48-62, 742-96-20
mail: p1@wyszkow.eu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Przedszkolu nr 1
w Wyszkowie pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: iod.wyszkow@edukompetencje.pl  

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (m.in. Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty - Dz.U. 2021 poz. 1915 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o systemie
informacji oświatowej - Dz.U. 2022 poz. 868) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (tj. przetwarzanie
jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego ciążącego na  administratorze);  2)  zapewnienia
bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole nr 1 w Wyszkowie na szkodę, poprzez zastosowanie środków
technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy 
z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe;  3)  realizacji  celów  związanych  z  promocją  działań
Przedszkola  nr  1  w  Wyszkowie  poprzez  udostępnianie,  np.  na  oficjalnej  stronie  internetowej  -
informacji  o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji  o wydarzeniach,  przedsięwzięciach,  
w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków –
wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania. 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz  struktury  organizacyjnej  Przedszkola  nr  1  
w  Wyszkowie  będą  mieć  wyłącznie  upoważnieni  pracownicy  i  tylko  w  zakresie  niezbędnym  do
realizacji obowiązków zawodowych.
Dane  będą  udostępniane  organom  publicznym,  instytucjom  i  podmiotom trzecim  uprawnionym do
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo
Edukacji  Narodowej,  Kuratorium  Oświaty,  powiatowa  stacja  sanitarno-epidemiologiczna,  służby
mundurowe,  ośrodki  pomocy  społecznej).  Dane  będą  także  powierzane  wybranym  podmiotom
współpracującym z Przedszkolem, np.  dostarczającym oprogramowanie (m.in.  arkusz organizacyjny,
programy do ewentualnych zajęć zdalnych, strona internetowa), na zasadach zgodnych z art. 28 RODO.
Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane
poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych
stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 1 w Wyszkowie przez okres
niezbędny  do  realizacji  wynikających  z  Ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 164) celów archiwizacji. Nagrania monitoringu będą
przechowywane nie dłużej, niż 3 miesiące, zgodnie z wymogami ustawowymi. Szczegóły dotyczące



przetwarzania danych w systemie monitoringu można znaleźć w siedzibie jednostki. Dane przetwarzane
na  podstawie  zgody  będą  przechowywane  do  momentu  osiągnięcia  celu  przetwarzania  lub
wcześniejszego wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
W  związku  z  edukacją  w  Przedszkolu  nr  1  w  Wyszkowie,  Przedszkole  może  przetwarzać  w
szczególności następujące dane wychowanków:  

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna

1
Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr 
PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, 
itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 
poz. 1082 ze zm.); Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 ze 
zm.); Ustawa z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji 
oświatowej (Dz.U. 2022 poz. 868);
Ustawa z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. 2021 poz. 
1930 ze zm.); Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania 
pomocy 
psychologicznopedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. 
2020 poz. 1280); Ustawa z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 1383). 

2 Informacje na temat indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych dziecka (np. informacje o niepełnosprawności, 
wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych, informacje 
o szczególnych uzdolnieniach i obszarach, w których istnieje 
możliwość wsparcia dziecka, opinie, orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznych)

3
Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak 
imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres 
poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 
poz. 1082 ze zm.); Ustawa z dnia 5
grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2020 
poz. 1845 ze zm.); Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 ze 
zm.); Ustawa z dnia 27 
października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U. 2020 poz. 2029 ze zm.); 

4
informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki,
w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

5
informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

6
informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, 
informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu
informacje nt. jego rozwoju

7
informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach 
międzyszkolnych i innych wydarzeniach

8



Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu 
wizyjnego w siedzibie Przedszkola nr 1 w Wyszkowie w 
związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony 
mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
2021 poz. 1082 ze zm.) art. 6 ust. 1
lit. e RODO. 

9
Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek 
utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej
i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń 
publikowane przez Przedszkole

Zgoda wyrażona przez rodziców, 
opiekunów prawnych 
wychowanków

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści  danych swoich dzieci  oraz
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO,  
a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do jej wycofania oraz do usunięcia danych.

PRAWO DO SKARGI
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  mają  Państwo  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym. Są
Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji
Państwa dziecka w Przedszkolu nr 1 w Wyszkowie. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9
zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w
tym  zakresie  będzie  skutkował  pominięciem  informacji  dotyczących  Państwa  dziecka  w  podanych
informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.



OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 1 W WYSZKOWIE

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

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

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam,  że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z  treścią  Informacji

dotyczącej przetwarzania danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 1 w Wyszkowie

…………..………………………………

(czytelny podpis rodzica, opiekuna dziecka)



Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez Przedszkole nr 1 
w Wyszkowie

Przedszkole  nr  1  w  Wyszkowie,  tak  jak  zdecydowana  większość  instytucji  na  całym świecie,
informuje  o  swojej  działalności,  także  podejmując  aktywne  działania  promocyjne.  W tym celu
prowadzimy np. tablice informacyjne, kroniki, gazetki, nasze oficjalne strony internetowe.
W zasobach  tych  publikujemy  informacje  o  najważniejszych  wydarzeniach,  przedsięwzięciach,
sukcesach członków naszej  społeczności,  w tym naszych wychowanków. Rozpowszechniane  są
tylko te informacje, które stawiają Przedszkole i wychowanków w dobrym świetle. Wzbogacamy je
zdjęciami i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie uroczystości, wydarzeń, zajęć.
Szanując  prawa*  naszych  wychowanków  i  ich  rodzin,  serdecznie  prosimy  o  podjęcie  decyzji
dotyczącej rozpowszechniania w celach promocji Przedszkola informacji nt. Państwa dziecka.

Zgoda na rozpowszechnianie informacji nt. dziecka, w tym jego wizerunku w celach
związanych z promocją Przedszkola

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

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

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
takich  jak  imię  i  nazwisko,  oddział,  do  którego  uczęszcza  moje  dziecko,  informacji  o  wydarzeniach,
przedsięwzięciach,  w których  brało  lub  będzie  brało  udział  (np.  konkursy,  występy),  informacji  o  jego
sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka, czyli fotografii i nagrań, na których będzie możliwa
identyfikacja  mojego  dziecka.  Dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  związanych  z  promocją
Przedszkola, także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w szczególności w następującej formie:
• zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych Przedszkola
• umieszczenie informacji w naszej gazetce/kronice
• zamieszczenie informacji na naszych oficjalnych stronach internetowych
• przekazywanie informacji, w tym zdjęć i filmów o najważniejszych wydarzeniach z życia Przedszkola na
stronę internetową Urzędu Miejskiego i do mediów lokalnych

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez przekazanie 
wychowawcy mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu Przedszkola pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły 
być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących 
mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

……………………………………………… …………………………………………………………..
(data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


