
 

REGULAMIN ZAPISÓW DZIECI W CZASIE WAKACJI DO 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLA IM. J. I. 

KRASZEWSKIEGO W WISZNICACH 
  

Podstawa formalno-prawna:  
  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)  
  

Rozdział I  
Postanowienia ogólne  

  
1. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje 

przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)  

2. Planowanie przerw w działalności oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym związane jest z 
prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.  

3. Informacje o terminach pracy oddziałów przedszkolnych przekazuje rodzicom dyrektor szkoły do którego 
uczęszcza dziecko na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej.  

4. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach pracują w okresie wakacyjnym przez 1 
miesiąc w lipcu lub sierpniu, zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy na dany rok szkolny.   

  
Rozdział II  

Postępowanie rekrutacyjne  
  

1. Postępowanie rekrutacyjne na przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych na wakacje prowadzi się 
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w sekretariacie szkoły lub wychowawców grup.  
3. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego na wakacje zawiera poniższe informacje:  
- imię i nazwisko,   
- aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych,  
- numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem,  
- deklarowane godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz ilość posiłków,   
- oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych/ dotyczące przetwarzania danych osobowych  
4. Zapisy do oddziałów przedszkolnych na wakacje dokonywane są od 7 czerwca do 25 czerwca danego 

roku    
5. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w wakacje decyduje dyrektor.  

  
Rozdział III  

Kryteria przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego w wakacje  
  

1. Podczas wakacji do oddziału przedszkolnego mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznice. Z opieki podczas 
wakacji mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym wakacje. Okres pracy oddziałów przedszkolnych w wakacje nie jest okresem adaptacji 
dzieci, które będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego od 1 września danego roku szkolnego.   

2. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę (łączoną) jeśli zostanie zgłoszonych co najmniej 10 
dzieci. Z uwagi na przepisy oświatowe i bezpieczeństwo liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25. 
(Jeśli zaistnieje konieczność objęcia opieką przedszkolną dziecka przybyłego z Ukrainy, istnieje możliwość 
przyjęcia do oddziału przedszkolnego dodatkowo maksymalnie 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy. 



 

Wtedy maksymalna liczba dzieci w oddziale może liczyć 28 osób. Jeśli liczba dzieci przekroczy 28 tworzy 
się kolejną grupę).  

3. Z opieki podczas wakacji mogą korzystać dzieci należące do obwodów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wisznice i których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z 
urlopu wypoczynkowego.  

4. Rodzice są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka do oddziałów 
przedszkolnych w wakacje:  

- złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do 25 czerwca danego roku (załącznik nr 1).   
- przestrzegania zasad ustalonych w oddziale przedszkolnym, szczególnie dotyczących przyprowadzania 

dzieci w terminie niezakłócającym pracy.  
- wniesienia opłaty w wysokości 1,00 zł. za każdą godzinę przebywania dziecka poza ustalonym przez 

organ prowadzący czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (5 godzin) – (8.00 – 13.00). 
(zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wisznice).  

- wniesienia opłaty za korzystanie z wyżywienia do 25 czerwca danego roku. Opłata za wyżywienie w 
czasie wakacji może być wyższa niż opłata za wyżywienie w czasie roku szkolnego.  

5. Brak uiszczenia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca. 
Potwierdzeniem zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w wakacje jest wniesienie opłaty za 
wyżywienie w wyznaczonym terminie tzn. do 25 czerwca danego roku. Opłatę w wysokości: suma dni x 
stawka dzienna 13 zł (śniadanie 3,50 zł, obiad 6,00 zł, podwieczorek 3,50 zł) należy uiścić na konto Szkoły 
Podstawowej w Wisznicach 14 8055 0006 0007 8214 2000 0001 (w tytule przelewu prosimy podać imię 
i nazwisko dziecka oraz grupę). 

6. Rezygnację z dyżuru należy zgłosić pisemnie (sekretariat szkoły, wychowawcy grup) przed rozpoczęciem 
dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty (opłata za pobyt i wyżywienie). 
Wyjątkiem jest choroba dziecka i zaświadczenie lekarskie.  

7. Harmonogram:  
- 7 - 25 czerwca danego roku - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka w czasie wakacji 

do oddziału przedszkolnego rodzicom dzieci aktualnie zapisanych do oddziału przedszkolnego,  
- do 25 czerwca danego roku - wniesienie opłaty za wyżywienie za miesiąc sierpień.  
- 26 czerwca danego roku - analiza złożonych wniosków (komisja),  
- 30 czerwca danego roku - ogłoszenie listy dzieci zgłoszonych do oddziału przedszkolnego w miesiącu 

sierpniu. 
  

Rozdział IV  
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego  

  
1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest szkoła.  
2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda, wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych.  
3. Wnioski zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego na wakacje są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody 

na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.  
4. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca pracy 

oddziałów przedszkolnych w wakacje.   
 

Rozdział V  
Postanowienia końcowe  

  
1. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2021 r.  
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Szkoły 

oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor 
szkoły.  

  
     



 

załącznik nr 1 do REGULAMINU ZAPISÓW DZIECI W CZASIE WAKACJI DO 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLA IM. J. I. KRASZEWSKIEGO W WISZNICACH 

Dane rodziców/opiekunów prawnych                            
  
................................................................................................  
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
  
................................................................................................  
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 
..................................       .......................................................   
(telefon kontaktowy)                (kontaktowy adres e-mail)  

  
Wniosek o przyjęcie dziecka w czasie wakacji (01.08 - 31.08) do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Wisznicach 
  

Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………….…………..………ur. …………………..………………..…,   
                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)                                   (data urodzenia)     
zamieszkałej/zamieszkałego …………………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                                                                  (adres zamieszkania dziecka)                       
W Oddziale Przedszkolnym dziecko będzie przebywało w terminie od ..………………....…… do……………..…….…..  
 
w godzinach od..………… do………..… (np. od 7.00 do 16.00) oraz korzystało z wyżywienia tj. …….………. posiłków  

      (1,2,3 posiłków)  
 - śniadania, obiadu, podwieczorku (proszę podkreślić właściwe).  
  
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  
Ja, niżej podpisany/a zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z korzystaniem przez moje dziecko z opieki w oddziałach przedszkolnych.  
Oświadczenie dotyczące danych osobowych  
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców) 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach 
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 21-580 Wisznice, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych 
uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery 
telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora 83 378 20 06, e- 
mail: spwisznice@wp.pl. 
2. Do momentu wyznaczenia IOD w sposób określony w art. 10 ust 1 na podstawie art. 158 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000) w okresie przejściowym powołany w szkole ABI pełnił funkcję IOD do dnia 1 września 2018 roku. Po 1 września 2018 roku został wyznaczony IOD, z którym można 
skontaktować się poprzez adres e-mail: spwisznice@wp.pl lub tel. 83 378 20 06 
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji 
statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie 
MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.  
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na 
wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia. 
9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres wakacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach.  

 
 
Wisznice, dnia: ……………………………………………..………  

                                                  

 
……………………………………………….        ………………………………………….  
  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
  
Adnotacje dyrektora szkoły  
  
   (pieczątka szkoły)                                                                                                            (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)  


