
…………………………………              data wpływu: 
        pieczęć przedszkola  

 

KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

DO PRZEDSZKOLA MAŁYCH ODKRYWCÓW W PIASKACH 

LIPIEC 2021 r. 

I. Informacje ogólne o dziecku:  

 

1.Imię i nazwisko dziecka : 

............................................................................................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………….............................…..  

3. Pesel: ………………………………………  

4. Adres zamieszkania: 

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

5. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie: od................ 2021 r. do ...............2021 r.  

6. Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. …………. do godz. ………….. . 

7. Dziecko korzystać będzie z ………. posiłków (1,2,3 tj. śniadania/obiadu/podwieczorka*)  

8. Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 do: ……………………………….................. 

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

II. Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych dziecka  

1. Imiona i nazwisko/a: 

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

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

2. Adres zamieszkania: 

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

3. Numery telefonów kontaktowych: 

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

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

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

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

IV. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka:  

 podpisanie aneksu do obowiązującej umowy o świadczenie usług w Przedszkolu Małych 

Odkrywców w Piaskach 

 przestrzeganie postanowień Regulaminu organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu 

Małych Odkrywców w Piaskach 

 terminowego uiszczania należnych opłat za świadczenia przedszkola 

 



 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, 

pisemnie do tego upoważnioną 

 

       

 
             podpis matki/opiekuna prawnego                                           podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

V. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych: 

 Oboje rodzice są osobami pracującymi i w tym okresie nie korzystają z urlopu 

wypoczynkowego (innego) 

 

 Rodzic/opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dziecko i pracującą oraz 

niekorzystającą w tym okresie z urlopu wypoczynkowego (innego) 

                                                                   

 

 Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i  wykorzystanie danych osobowych zgodnie 

z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych- w celach 

związanych z przyjęciem i funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji przedszkola, 

zezwalam na publikację prac dziecka i zdjęć  z imprez, uroczystości przedszkolnych w 

ramach promocji przedszkola 

 

       

 
              podpis matki/opiekuna prawnego                                           podpis ojca /opiekuna prawnego 

___________________________________________________________________________  

VI. Decyzja dyrektora przedszkola:  

W dniu ………………….. dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte* do przedszkola.  

Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola – należy 

wpisać powód decyzji negatywnej).  

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

 

 

Piaski, dnia ……………….....................      ….......…………………………………….  
             (pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)  

 

 

______________________________ 
*niepotrzebne skreślić  

  

TAK* NIE* 

TAK* NIE* 

  


