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KARTA DZIECKA 

LIPIEC 2022 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………. 

Data urodzenia dziecka:…………………………Pesel dziecka………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka:…………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż zamieszkania):……………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców:…………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: matka –………………………  ojciec –  …………………… ………. 

 

Informacje o stanie zdrowia dziecka –  podaje dobrowolnie 

Art. 155. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz.U.2018.poz.996 ze zm.: Obowiązki informacyjne 

rodziców dziecka 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 zakres systemu 

oświaty pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych  rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 

przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 

dziecka. 

 

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

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

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………... 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

Upoważniam przedszkole, do którego aktualnie uczęszcza moje dziecko do przekazania karty o przyjęcie 

dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola wskazany przez organ prowadzący. Dane osobowe zawarte w 

karcie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji opieki 

nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu. Oświadczam, że podane dane w Karcie zgłoszenia dziecka na 

dyżur letni są zgodne ze stanem faktycznym.  

Opłaty: 

Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice regulują w przedszkolu dyżurującym, 

z którego będzie korzystało dziecko. 

Rodzice zobowiązani są uiścić opłatę za żywienie (mnożymy stawkę żywieniową … przez ilość dni 

i dokonujemy wpłaty na konto na rachunek bankowy ………………………………) odpowiednio: 

1) do 30 czerwca danego roku szkolnego w przypadku korzystania z dyżuru w miesiącu lipcu; 

2) do 31 lipca danego roku szkolnego w przypadku korzystania z dyżuru w miesiącu sierpniu; 

Za pobyt wykraczający ponad pięć godzin w przedszkolu, Rodzice uiszczają opłaty  

„z dołu” do 10-go następnego miesiąca na podstawie naliczenia, na rachunek bankowy 

dyżurującego Przedszkola (tzn. za lipiec – opłata najpóźniej do 10-go sierpnia, za sierpień 

najpóźniej do 10-go września). 

/ w przelewie piszemy imię i nazwisko dziecka oraz nazwę jednostki / 
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Obowiązki: 

Rodzice zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem zasad wnoszenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Przedszkolu, który dostępny jest na stronie 

internatowej danego przedszkola.  

 

 

PROŚBA O ZWROT NADPŁATY 

W związku z obowiązkiem zapłaty z góry za żywienie dziecka w przedszkolu dyżurującym, proszę 

o zwrot ewentualnej nadpłaty na rachunek:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

          …………………………. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z realizacji ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 

59 z późn. zm). Przedszkole, do którego zostanie przyjęte dziecko na dyżur wakacyjny, z chwilą otrzymania 

niniejszej karty  dopełni obowiązku  informacyjnego nt. przetwarzania danych dziecka i rodziców / opieku-

nów prawnych. Rodzicom / opiekunom prawnym  przysługuje prawo  do: ochrony swoich danych osobo-

wych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, 

prawo do kontaktu z IOD, prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, prawo wnie-

sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kan-

celaria@uodo.gov.pl).  
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