…………………………..dnia…………
……………………………………………………….

(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
………………………………………………………

(adres)
………………………………………………………

Do Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja
Zebrzydowskiego
w Kalwarii Zebrzydowskiej
WNIOSEK O ZWROT NADPŁACONEJ KWOTY
W wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 w m-cu październiku 2020 r., proszę o
zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu:
1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miesiącu październiku 2020 r.*
2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego w miesiącu
październiku 2020 r.*
3) opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w szkole podstawowej w miesiącu
październiku 2020 r.*
za dni nieobecności mojego dziecka …………………………………………(imię i nazwisko) w
przedszkolu*/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej*/w szkole podstawowej* w liczbie
dni2…………w kwocie ………………………zł (słownie:……………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………..….)
Nadpłatę proszę przekazać na rachunek bankowy:
imię i nazwisko właściciela rachunku ……………………………………………… i nr rachunku:

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

WYPEŁNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA ZEBRZYDOWSKIEGO
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Liczba dni nieobecności
w m-cu październiku
2020 r. podlegająca
odliczeniu2

Suma do zwrotu

Opłata do zwrotu
za korzystanie
z wychowania
przedszkolnego*

Opłata do zwrotu
za korzystanie z wyżywienia
w ramach wychowania
przedszkolnego*

Opłata do zwrotu
za korzystanie z posiłków
w stołówce szkolnej w szkole
podstawowej*

……………………………………………….zł
słownie:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Data………………………………………........Obliczył……………………………………….
(podpis upoważnionego pracownika)

Data…………………………………………..Zatwierdził……………………………………...
(podpis i pieczęć dyrektora)
*niepotrzebne skreślić

ograniczenie działalności jednostek systemu oświaty zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.)
2
Liczba dni nieobecności w m-cu październiku 2020 r. podlegająca odliczeniu jest ustalana po uwzględnieniu uczęszczania dziecka/ucznia
do jednostki oświatowej w miesiącu październiku 2020 r.
1

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja
Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro.ads2@gmail.com.
3) Celem przetwarzania jest możliwość realizacji zadań dotyczących zwrotu przez Zespół Szkół
Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej nadpłaconej kwoty z tytułu:
a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miesiącu październiku 2020 r.*
b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego w miesiącu październiku 2020 r.*
c) opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w szkole podstawowej w miesiącu październiku 2020 r.*
- a przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ( jako zgody na
przekazanie danych osobowych innym podmiotom) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
- Państwa zgody wyrażonej poprzez złożenie wniosku o zwrot nadpłaty;
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910);
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.
nr 14, poz. 67 ze zm.);
- Uchwały Nr XXIX/350/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 1562 i poz.6920
oraz z 2019 r. poz. 5431).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej,
b) Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów
ustawowych oraz do momentu odwołania zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane
decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zwrotu nadpłaconej
kwoty. **

**Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby zwrotu
przez Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
nadpłaconej kwoty z tytułu:
a) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miesiącu październiku 2020 r.*
b) opłaty za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego w miesiącu
październiku 2020 r.*
c) opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w szkole podstawowej w miesiącu
październiku 2020 r.*
………………………….

………….……………………

/miejscowość i data /

/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

*niepotrzebne skreślić

