
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do 
………………………………………. ……………………. 

prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 

w terminie od ………………..  do …………. 
 
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia składa się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w 
bieżącym roku szkolnym. 
Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 
r., poz. 1444 ze zm.). 
 

Data złożenia wniosku: Sposób dostarczenia wniosku: 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy 
zakreślić odpowiedź) 

TAK  NIE  

Dodatkowe informacje o 

dziecku 
 

 

W powyższej tabeli w polach zaznaczonych kolorem szarym należy wskazać kolejność przedszkoli od 1-3 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  



DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
 

Opiekun 
prawny   

Nie udzieli 
informacji  

Imię*  Drugie imię*  

Nazwisko*  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  Dzielnica*  

Nr domu/ nr mieszkania  Kod pocztowy*  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka*  

Adres e-mail**  

 
 
*oznaczone pola wymagane 
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach 
kwalifikacji. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki 
pocztowej adresata 
 
 
 

 
Oświadczenie dotyczące braku możliwości zapewnienia dziecku opieki w okresie 
wakacyjnym 

Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/ opiekun prawny, 
który samotnie wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, 
gdyż pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu. 
 
 
 
 

 
 
………………………………………………                                                                                         ………………………………………. 
        Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                                               podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. – RODO, informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest przedszkole / oddział przedszkolny, do którego dziecko uczęszcza w 

bieżącym roku szkolnym. 
2. Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest osoba, o której informacje podane są na stronach 

internetowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce. 
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawowania opieki wakacyjnej w dyżurujących 

przedszkolach, zgodnie z Zarządzeniem Nr ROiSO.050.70.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 
dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2020/2021. 
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Zarządzeniem Nr ROiSO.050.70.2021 Burmistrza Gminy i 

Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 
na rok szkolny 2020/2021. 
5. Odbiorcą danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia może być: organ prowadzący w zakresie 

zapewnienia miejsca opieki wakacyjnej (Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą Urzędu w 
Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce), dyżurujące przedszkole oraz organy administracji 
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas sprawowania opieki wakacyjnej przez dyżurujące przedszkole. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.  
10. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 


