
 Dyrektor Samorządowego  Przedszkola  

 w ……………………………………… 

 

Karta zgłoszenia dziecka 
 do Samorządowego Przedszkola w …………………………… 

na dyżur wakacyjny 

 

Dane kandydata: 

1. Imię 
 

2. Nazwisko 
 

3. Data urodzenia 

  -   -     

d d - m m - r r r r 

4. Miejsce urodzenia 
 

5. PESEL 
           

6. Adres zamieszkania 
  

- 
    

Dane matki kandydata:  

1. Imię i nazwisko 
 

2. Adres zamieszkania 
 

3. Numer telefonu 
 

Dane ojca kandydata: 

1. Imię i nazwisko 
 

2. Adres zamieszkania 
 

3. Numer telefonu 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1. Okres pobytu dziecka w przedszkolu: od dnia …………….. do dnia …………………………… 

2. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ………     do .......... tj. na  ……….. godzin dziennie. 

3. Ilość posiłków z których dziecko będzie korzystać w przedszkolu ............. (wpisać: 2 lub 3). 

4. Inne informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka 

w przedszkolu/stan zdrowia, ew. potrzeby/ 

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

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

 

5. Telefon do natychmiastowego kontaktu: ………………………………………………………. 

 

  



6. Zobowiązujemy się do: 

• poniesienia kosztów pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz terminowego ich 

uiszczenia zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu, do którego 

zgłosiliśmy dziecko, 

• poinformowania dyrektora przedszkola, do którego zgłoszone zostało dziecko na dyżur 

wakacyjny o zmianach lub rezygnacji z pobytu dziecka na ww. dyżurze w terminie nie 

później niż do pierwszego dnia dyżuru przedszkola do godz. 9.00, 

• przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych 

godzinach, 

• przestrzegania postanowień statutu przedszkola do którego zostało zgłoszone dziecko. 

 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka przez Dyrektora Samorządowego 

Przedszkola w ………………………………w celu wykonywania zadań związanych z przyjęciem dziecka do 

przedszkola oraz realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

  

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

 (podpis matki) (podpis ojca) 

 

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

  (miejscowość, data) 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Upoważniamy do odbioru naszego dziecka  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko dziecka) 

z Samorządowego Przedszkola w ……………………………………………., poniżej wymienione 

osoby: 

 

L.p. Nazwisko i imię osoby upoważnionej Nr dowodu osobistego 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

w okresie od …………………………………………… do ………………………………………… 

 

……………………………… ……………………………….. 

(podpis matki) (podpis ojca) 

 

 
Oświadczenie osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w/w „Upoważnieniu do odbioru 

dziecka z przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania przedszkola - zgodnie z przepisami 

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). 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  



Czytelne podpisy osób upoważnionych: 
 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

 

 

 

Informacja dla rodziców 
 

Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

Zobowiązujemy się do poniesienia kosztów pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz terminowego 

ich uiszczenia zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu, do którego 

zgłosiliśmy dziecko. 

 

Informacja dotycząca rezygnacji lub nieobecności dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

Zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora przedszkola, do którego zgłoszone zostało dziecko 

na dyżur wakacyjny o zmianach lub rezygnacji z pobytu dziecka na ww. dyżurze w terminie nie później 

niż do pierwszego dnia dyżuru przedszkola do godz. 9.00. 
 

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku 18-3513433 

Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach 18-3512592 

Samorządowe Przedszkole w Bystrej 18-4476500 

Samorządowe Przedszkole w Dominikowicach 18-3531684 

Oddział Przedszkolny w Klęczanach 18-3511104 

Samorządowe Przedszkole w Kobylance 18-3531686 

Samorządowe Przedszkole w Ropicy Polskiej 18-3526214 

Samorządowe Przedszkole w Stróżówce 18-3537274 

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kwiatonowicach 18-3512520 

 

Informacja dla rodziców 
 

Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

Zobowiązujemy się do poniesienia kosztów pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz terminowego 

ich uiszczenia zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu, do którego 

zgłosiliśmy dziecko. 

 

Informacja dotycząca rezygnacji lub nieobecności dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

Zobowiązujemy się do poinformowania dyrektora przedszkola, do którego zgłoszone zostało dziecko 

na dyżur wakacyjny o zmianach lub rezygnacji z pobytu dziecka na ww. dyżurze w terminie nie później 

niż do pierwszego dnia dyżuru przedszkola do godz. 9.00. 
 

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku 18-3513433 

Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach 18-3512592 

Samorządowe Przedszkole w Bystrej 18-4476500 

Samorządowe Przedszkole w Dominikowicach 18-3531684 

Oddział Przedszkolny w Klęczanach 18-3511104 

Samorządowe Przedszkole w Kobylance 18-3531686 

Samorządowe Przedszkole w Ropicy Polskiej 18-3526214 

Samorządowe Przedszkole w Stróżówce 18-3537274 

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kwiatonowicach 18-3512520 

 


