
Załącznik nr 1 do Zasad 
stanowiących Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 10/VI/20  
Burmistrza Ustrzyk Dolnych  
z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

 
Karta  zgłoszenia dziecka  na dyżur wakacyjny do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej lub przedszkola 
 

w terminie od …………………………  do ………………………… 

 
Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć wypełnione w formie skanu lub zdjęcia  

w terminie do 22 czerwca 2020 r. na podany e-mail: z.krasowski@ustrzyki-dolne.pl  

26 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona lista rankingowa, z podziałem  

na placówki, dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny na stronie Urzędu Miejskiego  

w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl oraz na stronach internetowych szkół i przedszkoli,  

dla których Gmina Ustrzyki Dolne jest organem prowadzącym. 

 

 

Proszę o przyjęcie ........................................................ ....                ur. ...................... 
                              (imię i nazwisko dziecka  – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI )                (data urodzenia) 

PESEL …………………… … do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub 

przedszkola  w Ustrzykach Dolnych  w godzinach  od…………    do ..…………, 

na .................  posiłki dziennie  ( 8.30 śniadanie, 10.30 – II śniadanie,  11.30 – II 

danie,13.30 -  zupa ,14.30 - podwieczorek)  

(stawka żywieniowa  według zasad ustalonych w § 9 załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia ) 

 

Adres  zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów:  
 
.................................................................................................................................................... 

(miejscowość, ulica, numer domu) 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka  (Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

prawnych )    
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                   
…………………………………………….………………………………………………………… 

Numery telefonów rodziców / opiekunów prawnych.   

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

Dane rodziców/ opiekunów prawnych   (potwierdzenie pieczęcią i podpisem z zakładu pracy  

o nie korzystaniu z urlopu w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez oddział przedszkolny lub  

przedszkole.) 

 

 

 

 

 

mailto:z.krasowski@ustrzyki-dolne.pl


 

 MATKA  OJCIEC 

Imię i nazwisko 
 

  

Miejsce zamieszkania   

Miejsce pracy, telefon 

pieczątka zakładu 

pracy 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 
 

1) Zobowiązuje się wnieść opłatę za wyżywienie, wynikające z niniejszej deklaracji,   
oraz opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad godziny 
przeznaczone na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej w  Ustrzykach  Dolnych Nr XXVIII/379/17 w terminie  
od 1 do 10 lipca 2020 r. i od 1 do 10 sierpnia 2020 r na konto bankowe  dyżurującego 
przedszkola; 
2) przyjmuję do wiadomości, że zaległe opłaty będą dochodzone przez dyrektora  
w drodze postępowania przed sądami powszechnymi. 
 
 
……………………………………                                                            …………………………………… 
     (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                                                         (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

 
 
 
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 
 

Wyrażam/y zgodę  na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych  
z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych 
i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora 
Przedszkola/Szkoły zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.) 
 
 
 

Ustrzyki Dolne, dnia …...........  ….  ……………………….                      … . …..…………………… 
                                                         (podpis matki/ opiekuna prawnego)                      ( odpis ojca//opiekuna prawnego) 


