
 

Wypełnia jednostka 
Data złożenia  

 
 
 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NA DYŻUR WAKACYJNY 

 

w terminie od ……………………. do ……………………., w godz. od …………………. do …………………… , 

 

realizowany w ………………………………………………………………………………………………………………….. 

/nazwa placówki dyżurującej/ 

 
 

Wypełniając zgłoszenie należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym.  

Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia składa się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej          
z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym w terminie            
od 20.05 2022 r. do 31.05.2022 r. 

  

A. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona Nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia 
 

dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 

tożsamości 

B. DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

 

 

 



C. DANE RODZICÓW 

W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych. 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

 

D. INNE INFORMACJE O DZIECKU  

Dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/ opiekuna prawnego, zgodnie z art. 

155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

E. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KARTY ZGŁOSZENIA 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszej karcie zgłoszenia dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z harmonogramem i zasadami organizacji  dyżuru wakacyjnego     
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasto Zgierz. 



Przyjmuję do wiadomości, że mam obowiązek osobistego potwierdzenia zgłoszenia u dyrektora 
placówki dyżurującej nie później niż do 24.06. 2022 r. 

Mam świadomość, że brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na 
dyżur wakacyjny. 
 
 
 

………………………..................   i   …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Zgierz, dnia ………………………………………….  

 

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), 

informuję, że Administratorem Danych Osobowych dla danych zawartych w Karcie zgłoszenia na dyżur 

wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022 jest przedszkole/szkoła do której dziecko zostanie przyjęte. 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane czyli rozpatrzenia 

karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją zadania 

publicznego oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane będą przekazane 

Prezydentowi Miasta Zgierza w celu umożliwienia realizacji tego samego celu jako podmiotowi 

prowadzącemu. Bliższe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych zostały 

zamieszczone na stronach internetowych podmiotów wskazanych powyżej lub wyłożone w ich 

siedzibach. 

 
 

………………………..................   i   …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
Zgierz, dnia ………………………………………….  

 

G. Decyzja Dyrektora dotycząca przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej na dyżur wakacyjny 

 W dniu ………………………………… podjęto decyzję: 

– o przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej* 

– o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej* 

* niepotrzebne skreślić 



Uzasadnienie odmowy przyjęcia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

 

      …………………………………..………….…..………….. 
       podpis dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej 

 

Zgierz, dnia …………………………… 

 

 

 

 


