Dyżury placówek oświatowych w okresie wakacji
Gmina Rozdrażew informuje, że w trakcie zbliżających się wakacji gminne
placówki oświatowe zapewniają opiekę przedszkolną dla dzieci, które
uczęszczały w bieżącym roku do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na
terenie gminy.
Opieka będzie sprawowana w następujący sposób:
1) W lipcu w oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
w wybranym przez rodziców wymiarze czasowym:
*5 godzin (800 do 1300 )
Odpłatność 5,00zł stawka dzienna za posiłki (śniadanie i obiad),
* powyżej 5 godzin
Odpłatność 5,00zł stawka dzienna za posiłki (śniadanie i obiad). Opłata
dodatkowa 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin za wyjątkiem dzieci 6letnich.
Oddziały będą czynne od godz. 700 do godz. 1500
2) W sierpniu w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie w wybranym przez
rodziców wymiarze czasowym:
*5 godzin (800 do 1300 )
Odpłatność 5,00zł stawka dzienna za posiłki (śniadanie i obiad),
* powyżej 5 godzin
Odpłatność 5,00zł stawka dzienna za posiłki (śniadanie i obiad). Opłata
dodatkowa 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin za wyjątkiem dzieci 6letnich.
Przedszkole będzie czynne od godz. 630 do godz. 1530
Zgłoszeń można dokonywać na załączonym formularzu do 21 czerwca 2021r.
Wypełnione formularze można złożyć w placówkach, które obecnie sprawują
opiekę nad dzieckiem.

......................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
.......................................................
.......................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................
( nr tel.)

.................................................
(miejscowość, data)

Dyrektor
…….............................................
.....................................................
Zgłoszenie dziecka na pobyt w placówce w okresie wakacji
............................................................. ........................................................................................ ......................
(imię i nazwisko dziecka)

Odziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie - od 01.07. do 30.07.2021r.

- od 8.00 do 13.00
Odpłatność 5,00zł za posiłki (śniadanie i obiad)

- powyżej 5 godzin
- w godzinach .............................................................................................................
( dostępne w godzinach od 700 do 1500)
Odpłatność 5,00 za posiłki ( śniadanie i obiad). Opłata dodatkowa 1 zł za każdą godzinę powyżej 5
godzin za wyjątkiem dzieci 6-letnich.

Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie - od 02.08. do 31.08.2021r.

- od 8.00 do 13.00
Odpłatność 5,00zł za posiłki ( śniadanie i obiad)

- powyżej 5 godzin
- w godzinach .............................................................................................................
( dostępne w godzinach od 6.30 do 15.30)
Odpłatność 5,00 za posiłki ( śniadanie i obiad). Opłata dodatkowa 1 zł za każdą godzinę powyżej 5
godzin za wyjątkiem dzieci 6-letnich.

Zgłoszenia należy składać do 21 czerwca 2021r. w placówkach, które sprawują opiekę nad
dzieckiem.

……………………………………
podpis rodzica/opiekuna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole / Oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej do którego na dyżur zapisywane jest dziecko. W placówkach
wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z można się skontaktować przez adres e-mail:
biuro@msvs.com.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przyjęcia dziecka do placówki
organizującej dyżur wakacyjny zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz dane
szczególnej kategorii o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) w związku z art.
155 Prawa Oświatowego.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba,
której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
jest brak możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.
4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie organom uprawnionym (Kuratorium, Urząd
Gminy w Rozdrażewie) oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
administratora (wsparcie IT, serwis IT, doradztwo prawne, Gminny Zespół Szkół i
Przedszkoli w Rozdrażewie).
5. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe w przypadku przyjęcia do
przedszkola do czasu uczęszczania dziecka do przedszkola, a następie przez okres
wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w sytuacji nie
przyjęcia dziecka do przedszkola dane przechowywane będą do końca roku szkolnego.
6. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania,
- prawo do ograniczenia,
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia,
- prawo do przenoszenia,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Przedszkole/Szkołę Podstawową , w tym profilowaniu.

