
System ochrony danych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie 
Opracowano: Edukompetencje 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Warszawie    Warszawa, dnia ………………………… 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA UCZNIA   

W SPRAWIE WYPŁATY ŚRODKÓW Z TYTUŁU STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych z powodu pandemii koronawirusa  

i ryzyka wystąpienia zakażenia, stypendia motywacyjne dla uczniów przyznane przez Dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie nie będą wypłacane w gotówce w siedzibie jednostki, a w formie 

przelewu na wskazany numer konta.   

W związku z powyższym ja, niżej podpisany(a), uprawniony(a) do składania oświadczeń dotyczących mojego 

dziecka, …………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka), klasa 

………………, wnoszę o dokonywanie wpłaty z tytułu stypendium motywacyjnego na wskazane poniżej dane: 

                          

(numer konta bankowego dziecka lub rodzica/opiekuna) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko właściciela konta) 

…………………………………………………………………….……………………………..………….. 
(adres – ulica, nr domu, nr mieszkania) 

…………………………………………………………………….…………………………..…………….. 
(kod pocztowy, miejscowość) 

Oświadczam, że decyzja o złożeniu deklaracji oraz jej treść została uzgodniona z drugim rodzicem/opiekunem 

dziecka (jeśli dotyczy). 

………………………………………………………….. 
     (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych: 

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2 w Warszawie, z siedzibą przy ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat zasad 

przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem; 

• Podstawami prawnymi zbierania powyższych danych i realizacji wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów w warunkach 

ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa są: 

− art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481), 

− wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych, stosowanych na podstawie § 4d Rozporządzenia 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 – w zakresie ograniczeń w przebywaniu osób z zewnątrz w jednostkach oświatowych; 

• Uzyskanie powyższych danych jest niezbędne do dokonania przelewu w formie elektronicznej; 

• Dane zawarte w powyższym oświadczeniu zostaną przekazane do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Bemowo  

m.st Warszawy, prowadzącego obsługę finansową bemowskich szkół na podstawie § 4 pkt. 12-13 Statutu Dzielnicowego Biura Finansów 

Oświaty – Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  

z dnia 18 grudnia 2003 r.  (ze zm.), w celu realizacji wypłaty stypendium; 

• Do realizacji przelewu niezbędne jest także przekazanie danych do banku obsługującego konto bankowe jednostki. 

 
 

POTWIERDZENIE PRZYZNANIA ORAZ WYSOKOŚCI STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO  

(wypełnia jednostka oświatowa) 
 

Niniejszym potwierdzam przyznanie uczniowi wskazanemu w niniejszej deklaracji stypendium motywacyjnego  

w wysokości    zł. 
 

………………………………………………………….. 

       (czytelny podpis Dyrektora Szkoły)    

 


