
Karta zgłoszenia dziecka na wakacje w miesiącu lipcu/sierpniu

do Przedszkola Miejskiego  nr ………. w Jaśle

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata (w przypadku braku 
PESEL seria i numer paszportu  lub innego
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)

4.
Imię/imiona i nazwiska rodziców 
kandydata

Matki

Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców i kandydata 

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer
mieszkania

6.
Numery telefonów rodziców kandydata 

Matki
Telefon do 
kontaktu

Ojca
Telefon do 
kontaktu

7.
Obecnie dziecko uczęszcza do:

(podać nazwę i nr przedszkola)

Numery  kart  do  logowania  w  systemie  Jammik  ,  które  będą  użyte  w  dyżurującym
przedszkolu.
1……………………………………

2……………………………………

3…………………………………..



Dodatkowe informacje o dziecku mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 
(choroby, wady rozwojowe, alergie pokarmowe, diety itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się  do uiszczenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 
opłaty za wyżywienie wg stawek w dyżurującym przedszkolu.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że podane dane w Karcie zgłoszenia dziecka na dyżur letni są zgodne ze stanem
faktycznym.  Upoważniam  przedszkole,  do  którego  aktualnie  uczęszcza  moje  dziecko  do
przekazania karty o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola wskazanego przeze
mnie w niniejszej karcie. 
Dane osobowe zawarte w karcie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na
dyżur  wakacyjny  i  organizacji  opieki  nad  dzieckiem  w  dyżurującym  przedszkolu.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole, do którego złożono kartę.
Przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  wynika  z  realizacji  ustawy  Prawo  oświatowe
(Dz.U. z 2017 poz. 59 z późn. zm).  Oświadczam, że mam świadomość przysługującego mi
prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997  r.  o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U.  z  2016  r.  poz.  922  ze  zm.).  Zostałam/em
poinformowany, że od 25 maja 2018r. przetwarzanie moich danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 ze
zm.)   – w stosunku  do  danych  o  stanie  zdrowia  mojego  dziecka  mając  na  uwadze
zapewnienie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Jestem świadomy, że przysługuje
mi prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych. 

Jasło, dnia ……………………………

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

Adnotacje dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko

Informacja  dyrektora  macierzystej  placówki  o  przyznanej  uldze  za  świadczenia  udzielane  przez
przedszkole po czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, opiekę i wychowanie (wpisać % ulgi –
tytuł ulgi):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………....                                            ………………………………………………
            (pieczątka przedszkola)                                                                                          (pieczątka i podpis dyrektora)


