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1. Okres pobytu dziecka w przedszkolu

 od 1.VII. 2021 do 31.VII.2021
od 1.VIII. 2021 do 31.VIII.2021
od 1.VII. 2021 do 31.VIII.2021

2. Dane dziecka
Imię i nazwisko
dziecka
Data urodzenia
DDMMRRRR

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka
Miejscowość
Adres
zamieszkania

Ulica

Nr bud.

Kod pocztowy

Nr lok.

Poczta

Gmina

3. Dane rodziców / opiekunów prawnych
Dane matki / opiekunki
prawnej

Dane ojca / opiekuna prawnego

Imię i nazwisko
Seria i nr dokumentu
tożsamości
Adres zamieszkania1
Telefon kontaktowy
e-mail

1

Jeśli adres zamieszania jest taki sam jak adres dziecka należy wpisać:” jak w pkt. 1”
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4. Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu2 (od – do) i posiłki3:

Dzień

Deklarowane
godziny pobytu

od

do

Deklarowane posiłki (TAK / NIE)
śniadanie

II śniadanie

obiad

podwieczorek

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola4

Lp.

Imię i nazwisko

Seria i nr dokumentu tożsamości

1.
2.
3.
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka – od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas
osobę.
Kraków, dnia……………….

..............................................................
(podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do 17:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku
Godziny posiłków: śniadanie 8:30; II śniadanie 10:00; obiad 11:30-12:00; podwieczorek 15:00
4 Inne niż wymienione w pkt.3
2

3
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6. Informacje o stanie zdrowia dziecka
a)

Dziecko pozostaje w stałym leczeniu?

 TAK

 NIE

(jeśli tak, prosimy podać rodzaj dolegliwości i metody leczenia, przyjmowane leki):
……………………………………………………………………………………………………
b)

Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone?

 TAK

 NIE

(jeśli tak, prosimy podać rodzaje lub nazwy produktów):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Informacje o zachowaniach i przyzwyczajeniach dziecka
a)

Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

b)

Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują u Państwa dziecka uczucie
lęku?



TAK

 TAK



NIE

 NIE

(jeśli tak, proszę wymienić)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Postanowienia umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia ……..…… do …………..
2. Przedszkole zobowiązuje się:
a) zapewniać dziecku odpowiednie warunki opieki, edukacji i wychowania w trakcie całego
okresu pobytu dziecka w przedszkolu;
b) zapewniać dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w Przedszkolu;
c) zapewniać opiekę nad dzieckiem we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach otwarcia;
d) realizować program dydaktyczno-wychowawczy opracowany na okres wakacyjny przez
nauczycieli przedszkola, zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową
wychowania przedszkolnego, uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka;
e) zatrudniać kadrę nauczycielską z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolu;
f) współdziałać z Rodzicem w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz
informować Rodziców zarówno o sukcesach i osiągnięciach dziecka jak i o jego
niepowodzeniach i trudnościach.
3. Rodzic zobowiązuje się:
a) przestrzegać Regulaminu Przedszkola;
b) przestrzegać obowiązującej w Przedszkolu organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa
i higieny oraz stosować się do ogłaszanych przez Dyrektora Przedszkola komunikatów;
c) powiadamiać niezwłocznie Przedszkole o zmianie numerów telefonów kontaktowych i adresu
e-mail, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej Umowy;
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d) wskazać dane osób upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola,
e) przyprowadzać dziecko do Przedszkola oraz odbierać z Przedszkola w godzinach
ustalonych i określonych w Deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
f) współdziałać z nauczycielami w procesie wychowawczym i edukacyjnym;
g) regularnie śledzić informacje na platformie e-dziennika;
h) informować Dyrektora lub bezpośrednio nauczyciela w grupie o pojawiających się sytuacjach
problemowych, wcześniej nie występujących (np. lęki i obawy dziecka, kłopoty z zasypianiem
itp.);
i) informować Dyrektora lub bezpośrednio nauczyciela w grupie o trudnych dla dziecka
sytuacjach pojawiających się w rodzinie, a które mogą mieć wpływ na zachowanie dziecka
(np. śmierć bliskiej osoby, pojawienie się rodzeństwa, rozwód itp.)
4. Płatności.
a) Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt i opiekę nad dzieckiem w godzinach od 8:00 do
13:00.
b) Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę spoza przedziału godzinowego określonego
w pkt. a) wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).
c) Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest elektronicznie. W przypadku
niezarejestrowania przez Rodzica / Opiekuna czasu wejścia lub/i wyjścia dziecka z
przedszkola, obliczany jest maksymalny odpłatny czas pobytu tzn. 6 godzin.
d) W przypadku nieudanej próby elektronicznej rejestracji godziny wejścia / wyjścia dziecka
z przedszkola, rodzic / opiekun ma obowiązek zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur lub
innemu pracownikowi przedszkola faktyczną godzinę wejścia / wyjścia. W przeciwnym
wypadku ma zastosowanie zapis pkt. c).
e) Rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej ustalonego 5–cio godzinnego czasu bezpłatnego oraz za wyżywienie, w terminie
7 dni od daty wystawienia faktury, na konto bankowe: 89 1140 2004 0000 3802 4077 5843
f) Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opata.
g) Zgłoszenie choroby dziecka lub nieobecności spowodowanej innymi niż choroba względami
w określonych godzinach (szczegóły w Regulaminie przedszkola) powoduje, że opłata za
posiłki w dniach nieobecności nie jest pobierana.
h) W przypadku nieterminowych opłat zgodnie z art. 481§ 21 K.c. naliczane będą maksymalne
odsetki za opóźnienie.
5. Rozwiązywanie sporów.
a) Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia spraw, właściwym do jej rozwiązania będzie odpowiedni Sąd
Rejonowy w Krakowie.

……………………………………………..
(data i podpis rodziców)
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Oświadczenia:
1. Oświadczam, że przedłożone przez mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i
wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez przedszkole w celu
przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych w celu realizacji zadań
statutowych przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133,poz. 883).
2. Oświadczam, że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.
3. Oświadczam, że dziecko jest szczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem
szczepień.
4. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu i zapisów niniejszej umowy.
5. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za przedszkole oraz za posiłki w wyznaczonym
terminie.
6. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w spacerach poza teren przedszkola.
7. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody5 na fotografowanie mojego dziecka
i umieszczanie zdjęć na platformie dziennika elektronicznego, dostępnego wyłącznie dla
pracowników przedszkola oraz rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do
przedszkola „Bajkowy Świat”.
8. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody4 na prezentowanie prac mojego dziecka zarówno
w przedszkolu jak i poza nim (strona internetowa, FB, „Gazetka Bajkowa” dostępna na
portalu www.juniormedia.pl).
9. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody4 na podejmowanie wobec mojego dziecka
niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych przez personel przedszkola
Bajkowy Świat.
10. Do niniejszej Karty zapisu dołączam / nie dołączam4 zaświadczenie lekarskie
o alergiach pokarmowych dziecka i sposobie postępowania.
11. Do niniejszej Karty zapisu dołączam / nie dołączam4 zaświadczenie lekarskie
o sposobie podawania leków (dotyczy dziecka pozostającego w stałym leczeniu, które
musi przyjmować leki).
12. Zostałam(em) poinformowana(y) o przerwie wakacyjnej w przedszkolu Bajkowy Świat
Kraków, dnia…………………….

..................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

5

Niewłaściwe skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z
2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celach
związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, w tym w dzienniku zajęć przedszkola oraz w
innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej
przez Przedszkole.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat”, al. 29
Listopada 191 lok. 9, 10; 31-241 Kraków
b) W imieniu administratora danych osobowych występuje dyrektor przedszkola, z którą można się
skontaktować poprzez e-mail biuro@bajkowyswiat.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Państwa danych osobowych lub danych dziecka.
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września
1991 r o systemie oświaty oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit.a,b,c ogólnego rozporządzenie o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów
wykonawczych.
e) Państwa dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
f) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie
na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
g) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
h) Odbiorcami Państwa oraz dziecka danych osobowych będą:
• Urząd Miasta Krakowa,
• Kuratorium Oświaty w Krakowie,
• Dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola,
• Banki w zakresie realizacji płatności,
• Podmioty świadczące na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonywania zobowiązań
nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa
• Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Państwa danych osobowych
i) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
j) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie
świadczenia przez Przedszkole usług realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w odniesieniu do dziecka.

Zapoznałam(em) się
………………………………………
(data, podpis matki)

…………………………………….
(data, podpis ojca)

