
                                                          Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji na dyżur wakacyjny 

Karta informacyjna o dziecku, zgłoszonym na dyżur wakacyjny w

Gminnym Przedszkolu w Gostyni/ Wyrach (niepotrzebne skreślić).

Podstawa prawna: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  ( Dz.U.2020r., poz. 910 z póź. zm.)  oraz 
Uchwałę Rady Gminy XXXVII/358/2017  z dnia  28 grudnia 2017r., Uchwałę Rady Gminy XIV/141/2020 z dnia 29 
stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 
poszczególnych kryteriów oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wyry 141/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Dane osobowe dziecka i rodziców

1. Imię/Imiona i Nazwisko dziecka………………………………………………………….

2. Data urodzenia…………………………………………………………          

3. Dziecko będzie przebywało w oddziale przedszkolnym od godz. ………... do godz. 

…………i korzystało z …………….. posiłków dziennie.

4. Imiona i Nazwisko matki/opiekunki prawnej, ojca/opiekuna prawnego

………………………………………………………………………………………..……

5. Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej, ojca/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych 

6.

MATKI/ 
opiekunki 
prawnej

 Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

7. OJCA/opiekuna
prawnego

 Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Dodatkowe informacje o dziecku 

(istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka)

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



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

 Odpłatność za przedszkole:

1) Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, określa Uchwała XLIII/408/2018 
Rady Gminy  Wyry z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zmiany Uchwały 
XXXVII/357/2017 Rady Gminy  Wyry z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wysokości 
opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry.

2) Za żywienie – Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie ustalenia zasad korzystania ze
stołówki przedszkolnej (stawka żywieniowa: 
Gminne Przedszkole w Gostyni: 1 posiłek - 1,75zł   2 posiłki – 5,25zł, 3 posiłki – 7,00zł 
Gminne Przedszkole w Wyrach: 1 posiłek – 2 zł   2 posiłki – 5 zł, 3 posiłki – 7,00zł  ).

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów pobytu dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego, po 
otrzymaniu informacji o płatności za dyżur, mailowo lub odbiorze osobistym.

      Nr kont przedszkoli i terminy płatności:

Gminne Przedszkole w Wyrach: nr konta 75 8435 0004 0000 0018 7730 0003 płatność do       
15-go sierpnia 2020r.

Gminne Przedszkole w Gostyni: nr konta 10 8435 0004 0000 0018 7860 0003  płatność do  
15-go  września 2020r.

Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie informacyjnej  będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 
postępowaniem rekrutacyjnym dotyczącym dyżuru wakacyjnego. 

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  informowania  Przedszkola  na  piśmie  o  zmianach  danych  osobowych,  danych
adresowych.

2. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula informacyjna

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) 
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Na dyżur 
organizowany w m-cu sierpniu, administratorem danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Gostyni, ul. 
Pszczyńska 366A;   w m-cu lipcu:  Gminne Przedszkole w Wyrach, ul. Puszkina 10a.  Pani/Pana dane osobowe 
oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz realizacji 
obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie 
przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana 
do ich podania. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna w punkcie zbierania 
danych, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

…………………………..                          ………………………………………………    
               data                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


