
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny  w miesiącu sierpniu 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Zgłaszam/zgłaszamy dziecko do Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka 

w Ciechocinku na dyżur wakacyjny w dniach : 

 

od  ………………………..  do ……………………….. tj. …………….. dni. 

 

 

1. Informacje o dziecku 

 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania  

 

 

2. Informacje o rodzicach/opiekunach 

 

 Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko 
 

 

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

Tel. kontaktowy 
 

 

 

Tel. do zakładu pracy 
 

 

 

 

 

3. Osoby upoważnione do odbioru dziecka 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa lub 

inne (np. sąsiad) 

Nr dowodu 

osobistego 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

4. Zobowiązanie rodziców/opiekunów 

 

Zobowiązuję się do: 

 

• przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby 



w ustalonych przez przedszkole godzinach, 

• uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu w kwocie ………………31.07.2022 r.  

• przestrzegania postanowień statutu placówki, 

• przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu podczas pandemii COVID-19. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECKU OPIEKI 

W OKRESIE WAKACYJNYM 

Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który 

samotnie wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują i nie 

korzystają w tym okresie z urlopu. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest przedszkole wymienione we 

wniosku pod adresem jego siedziby. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby 

przedszkola wymienionego we wniosku. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia. 

4. Dane osobowe p zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i na podstawie art.160 ustawy Prawo oświatowe, przechowywane będą: 

• w przypadku przyjęcia kandydata do przedszkola nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 

korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu; 

• w przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięci e 

dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 

 

 

Ciechocinek, ……………………….       ………………………………………………..                                         

                                                                        /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

    

                                             

 


