
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ  
Uwagi : Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci oraz inne 

osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców. 

Rodzice przedkładają do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka i PESEL 

 

 

 
……………………………………………………………. 

                              (Pieczęć placówki) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA DZIECKA  

NA OKRES WAKACJI 

Proszę o przyjęcie …………………………………………….… ur. dn. …………………. r. 

w  …………………………………. PESEL  ………………………………………………… 

do Przedszkola w Dąbrowie  od dnia …..…… do dnia…..…… na  ……….. godzin dziennie, 

od godziny …… do godziny ……,  i ……… posiłki.   

 

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka  

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

 

Telefon kontaktowy ………..………………………………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) …………………………………………………. 

 

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

Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola …………………………………… 
 
 
 

Oświadczamy, że przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
 

Dąbrowa,  dnia ……………….                    …………………………………… 
             podpis  rodziców (opiekunów) 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka, np. stałe choroby, przebyte choroby 

zakaźne, wady rozwojowe dziecka, urazy, kalectwo itp.  ……………………………………… 

 

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

 



Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku 

przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego 

 

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

 

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

 

 
Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów rekrutacji oraz celów związanych z 

realizacją przez Przedszkole zadań statutowych, zgodnie z: 
• Rozporządzeniem 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1), 
• Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie  informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.                                                  
 

 

 

Dabrowa  ,  ……………                               …………………………………………… 

        podpis rodziców ( opiekunów) 

 

 

 

 

Decyzja Dyrektora   

 

Dziecko zostało przyjęte/nie przyjęte   (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Dabrowa ,  …………………………….. …………………………………………… 

        podpis dyrektora 


