
………………………………….. 

Pieczęć przedszkola  

( do którego uczęszcza dziecko) 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 DO PRZEDSZKOLA NR ………... na dyżur wakacyjny 

             W TERMINIE OD ……...DO………….. 

 
I. Proszę o przyjęcie dziecka: 

……………………………………………………………………………… 

                           (imię i nazwisko dziecka) - WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

urodzonego …………………………PESEL………………………… 

do Przedszkola Nr ……… na ……  godzin dziennie  tj. od godz. …….. do godz. …….. i …….. posiłki dziennie. 
             /ilość/                                         

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

  

II. Dane Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

L.p. Imię i nazwisko rodziców Nr telefonu do 

pracy 

Nr telefonu 

komórkowego 

Nr telefonu do 

domu 

1. 

 

    

2. 

 

    

 

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w 

przedszkolu (choroby, wady rozwojowe dziecka, alergie pokarmowe, diety itp.) 

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

IV. Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniamy /dane osób upoważnionych/: 

L.p. Imię i nazwisko Nr dowodu 

osobistego 

Adres zamieszkania Nr telefonu 

1.     

2.     

3.     

4.     

Oświadczam/y, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego z przedszkola przez osoby upoważnione wskazane powyżej. 

 
 

Wągrowiec, dnia………………         ……………………………………           ………………………………….. 

         podpis matki/opiekuna prawnego          podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

V.Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym 

Zobowiązuję się/zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty za: 

1) świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w pierwszym dniu obecności dziecka w danym przedszkolu 

dyżurującym, 

2) wyżywienie dziecka, według stawki obowiązującej w przedszkolu dyżurującym w wysokości zgodnej            

z zadeklarowanym  przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurnym, 

UWAGA! Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie traktowane będzie, jako 

rezygnacja z miejsca w przedszkolu dyżurującym 
 

Wągrowiec, dnia………………         ……………………………………           ………………………………….. 

         podpis matki/opiekuna prawnego          podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

VI.. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w  celach związanych  

z przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych 

 i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz.U.z 2016 r.poz.922 z póżn. zm). 
 

Wągrowiec, dnia………………         ……………………………………           ………………………………….. 

         podpis matki/opiekuna prawnego          podpis ojca/opiekuna prawnego 


