
Karta zgłoszenia dziecka do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”
 w Kętrzynie  na dyżur wakacyjny na miesiąc sierpień 2023

Zgłaszam dziecko  na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2023r.

Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godz. od………………. do …………….

1. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

2. Informacje o rodzicach/opiekunach

Dane matki/opiekunki
prawnej

Dane ojca/opiekuna
prawnego

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Tel. kontaktowy

Tel. do zakładu pracy

3. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

a) informacje zdrowotne
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b) informacje o żywieniu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c) inne informacje o dziecku
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp. Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego
1.
2.
3.
4.
5.

5. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych

Zobowiązuję się do:

 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby
w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 terminowego uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu

 przestrzegania postanowień statutu placówki.

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Dane  osobowe zawarte  w  karcie  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  celu  przyjęcia  dziecka  na  dyżur  wakacyjny
i  organizacji  opieki  nad  dzieckiem  w  dyżurującym  Miejskim  Przedszkolu  Integracyjnym  „Malinka”w  Ketrzynie
Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola, do którego złożono wniosek .

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podanych  we  wniosku.  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 2014 roku poz. 1182 z późn.zm.).

 ………………………………………                                                                ………….….…………………….
(miejscowość, data)                                                                         / czytelny podpis rodziców , prawnych opiekunów/

 

                        



Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału przedszkolnego  przy Szkole Podstawowej nr 3
w Kętrzynie im. Marii Zientary - Malewskiej w Kętrzynie ul. Bydgoska 1  w Kętrzynie

na dyżur wakacyjny na miesiąc sierpień 2023

Zgłaszam dziecko  na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2023r.

Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godz. od………………. do …………….
tj. ………………… godzin dziennie. 

6. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

7. Informacje o rodzicach/opiekunach

Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Tel. kontaktowy

Tel. do zakładu pracy

8. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

d) informacje zdrowotne
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

e) informacje o żywieniu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

f) inne informacje o dziecku
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



9. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp. Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego
6.
7.
8.
9.
10.

10. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby
w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 terminowego uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu

 przestrzegania postanowień statutu placówki.

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Dane osobowe zawarte w karcie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji opieki
nad  dzieckiem w  dyżurujących  oddziałach  przedszkolnych  w  Szkole  Podstawowej  Nr3  w  Ketrzynie  Administratorem danych
osobowych jest dyrektor przedszkola/szkoły, do którego złożono wniosek .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku. 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 2014 roku poz. 1182 z późn.zm.)

 ………………………………………                                                                ………….….…………………….
(miejscowość, data)                                                                         / czytelny podpis rodziców , prawnych opiekunów/


