
Gdańsk, dnia……………………………… 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 60 

w Gdańsku 

 

Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia 
 z posiłków w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/20 

(wniosek dotyczy uczniów, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych posiłków finansowanych z MOPR) 
 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwisko i imię  

Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, 

pełnoletni uczeń, nauczyciel szkoły, inna osoba dorosła) 
 

Adres 
zamieszkania 

Miejscowość, kod 
pocztowy 

 

 

ulica/nr 

 

Kontakt 

telefoniczny, 

email 

 

 

2. Dane ucznia, którego zwolnienie dotyczy 

Nazwisko i imię ucznia  

Adres 

zamieszkania ucznia 

miejscowość  

 

ulica/nr 

 

 

kod pocztowy 

 

W której klasie uczeń pobiera naukę  
 

3. Przesłanki uzasadniające zwolnienie  

a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie (netto): 

L.p. Nazwisko i imię członka rodziny 
Stopień 

pokrewieństwa 

w tym: 

Miesięczna wysokość 

dochodu w złotych 

ze stosunku pracy z pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej 

z innych tytułów 
(np.darowizny, zasiłki, 

emerytury, renty, umowy 

zlecenia, umowy najmu itp.) 

       

       
Łączny miesięczny dochód w rodzinie   
Ilość osób w rodzinie  
Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę  

 

b) Inne przesłanki uzasadniające zwolnienie: (niepełnosprawność, inne) 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Wnioskowane zwolnienie  

 całkowite 



 częściowe tj. obniżenie opłaty o % 
5. Wnioskowany okres zwolnienia: 

 Od dnia………………………….do dnia…………………………………….. 

 I semestr roku szkolnego 

 Cały rok szkolny 

………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

W załączeniu*: 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 
*Pracownik szkoły przyjmujący wniosek wykonuje kserokopie oryginałów dokumentów, po czym oryginały 
oddaje wnioskodawcy 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie korzystania z obiadów przez dziecko, bądź oddawania pełnych 
porcji lub nie zjadanych do końca dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do odebrania dziecku tego przywileju 
 

          ………………………………….. 
czytelny podpis 

 
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Ja, niżej podpisany/podpisana     
……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko), 
[  ] TAK [  ] NIE  (w wybranym miejscu postawić X) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku (wraz z załącznikami) o zwolnienie z opłat za 
korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przez ucznia SP 60 w Gdańsku ……………………………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia 
 
Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą. 

  
           ………………………………….. 

czytelny podpis 
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku ul. Chłopska 64   

  80-350 Gdańsk tel.   557 16 26  

2) Kontakt do inspektora ochrony danych iod@sp60.gdansk.pl  
3) Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie Art. 6 ust 1 litera a i/lub d, Art. 9 ust.1 litera a i/lub c (RODO)  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(tj. Dz.U. 2018 

poz. 996 z późn. zmianami) oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych do zwalniania z odpłatności za korzystanie przez uczniów z posiłków stołówce szkolnej 

5) Dane Pani/Pana będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z 

przepisów. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

8) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 

9) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

10) prawo do ich sprostowania;  

11) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

12) prawo do przenoszenia danych,  

13) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.. 

 

mailto:iod@sp60.gdansk.pl

