
 
 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Kościelcu 
                                                                                                     Kościelec, ul Wolności 93 

  42 - 240 Rudniki 
tel/fax (34) 320 02 12; 

e-mail:  zspkoscielec@redziny.pl 

 www.zspkoscielec.pl 

 

 

 Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 
 

Do Gminnego Przedszkola Publicznego w Kościelcu 

w dniach 1 - 30 sierpnia   2019r. 

 

 
Proszę o przyjęcie ...................................................................................... ur. ......................................... 

(imię i nazwisko dziecka ) (data i miejsce urodzenia) 
 

PESEL …………………………………………….. 

 

do Przedszkola Publicznego w Kościelcu  

            w godzinach od ……………. do …………….. (przedszkole czynne w godz. 7:00 – 16:30) 

   w terminie  od     .… . 08. 2019 r.  do     .... . 08. 2019 r. 

.................. i l o ś ć  posiłków, z których dziecko będzie korzystało; 

(śniadanie o godz. 9,00, obiad o godz. 12,00, podwieczorek o godz. 14,00) 

 

Adres zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów:. 

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

(miejscowość, ulica, numer domu) 

Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów / …………………………………………………………… 

 

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

 

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu:    

 

 
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w 
przedszkolu 
(stan zdrowia / uczulenia / ewentualne potrzeby specjalne, diety itp.) 

 

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

 

 

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

 

 

 
 

 

 

Kościelec, dnia …………………                           .............................................                                   ..........................................                                                                                     

                                                                                (podpis matki lub opiekunki prawnej)                   (podpis ojca lub opiekuna)



 

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

Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka / numer dowodu osobistego 

 
 

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

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka / numer dowodu osobistego 

 

 

 

Oświadczenie 

Do odbioru z przedszkola dziecka..................................................................................................................... 

upoważniam/y następujące osoby: 

1. 

................................................................................................................................................................................. 
imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu 

 

2 

................................................................................................................................................................................. 
imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu 

 

 
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu 

jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę. 

 

 

 
 Kościelec, dnia …………………         .............................................                                   ..........................................                                                                                     

                                                                           (podpis matki lub opiekunki prawnej)          (podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
informujemy, że: 

 

 Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika z art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).  

 Wnioskodawca ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich 

poprawiania.  

 Stosownie do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) 

administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznego przedszkola, do którego 

wniosek został złożony. 

 

 Z dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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).  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.  

 

 

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

             (podpis matki lub opiekunki prawnej)                                                             (podpis ojca lub opiekuna prawnego 


