KARTA ZAPISU DZIECKA
NA DYŻUR WAKACYJNY DO
PRZEDSZKOLA Nr 4 „POD TĘCZĄ” W JAWISZOWICACH
w terminie od ……………..do …………………
I

Informacje ogólne o dziecku:
1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………...
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..
3. PESEL ………………………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..

Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ………. do godz. ………
Korzystanie z posiłków:
- śniadanie - 8.30 - TAK/NIE,
- obiad - 13.00 - TAK/NIE,
- podwieczorek - 15.00 - TAK/NIE.
(niepotrzebne skreślić)

II

Informacje o rodzicach/ prawnych opiekunach dziecka:
1. Imię i nazwisko matki: …………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………
4. Numery telefonów: matki…………………...… ojca…………………………………
5. Adres e-mail ………………………………….

III

Dodatkowe informacje o dziecku /np. alergie/

………………………………………………………………………………………………..
IV

Oświadczenie dotyczące niemożności zapewnienia dziecku opieki
w okresie wakacyjnym

Oświadczam, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, ponieważ:
a) samotnie wychowuję dziecko i pracuję,*
b) oboje z mężem pracujemy*
*zaznacz właściwe

Oświadczam, że zapoznałam/ łem się z regulaminem dyżuru wakacyjnego oraz procedurami
organizacji dyżuru wakacyjnego /dostępne na stronie internetowej przedszkola/
z zachowaniem bezpiecznego funkcjonowania przedszkola zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEiN w związku z zagrożeniem COVID-19.

………………………………
data

……………………………………………………………..
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

Obowiązek informacyjny
Pouczenia:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor zespołu może zażądać przedstawienia dokumentów
potwierdzających dane zapisane we wniosku.
Przeczytaj, jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6
w Jawiszowicach,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.brzeszcze.edu.pl, nr telefonu 32 77 28 500.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw dotyczących przeprowadzenia
rekrutacji do przedszkola na dyżur wakacyjny oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu
sprawnego realizowania zadań przedszkola.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących ww. kwestie.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
(Dz. U. Nr 14, poz. 67).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniach danych z uwzględnieniem przepisów
prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Uwagi dyrektora jednostki macierzystej*
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................

dyrektor jednostki macierzystej

* Wypełnia na potwierdzenie, że oboje rodzice pracują.i nie mogą pogodzić aktywnej pracy zawodowej
z opieką nad dzieckiem. (w przypadku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola innego niż
macierzyste)

