
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE LETNIM 

 

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Konojadzie w miesiącu lipcu 2020 r. 

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ............. do ............. w terminie 

od ………………………………………………… do …………………………………. 

1. Informacje o dziecku: 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania 
 

 

2. Informacje o rodzicach/opiekunach: 

 Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko 
  

Adres zamieszkania 
  

Telefon kontaktowy 
  

e-meil 
  

Miejsce pracy 
  

Telefon do zakładu 
pracy 

  

3. Dodatkowe informacje o dziecku (ważne zdaniem rodziców): 

a) informacje zdrowotne 

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

b) informacje o żywieniu 

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

c) inne informacje o dziecku 

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



 

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Nr dowodu 
osobistego 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5. Zobowiązanie rodziców/opiekunów: 

Zobowiązuję się do: 

• przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w 

ustalonych przez przedszkole godzinach, 

• uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu, zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, 

• przestrzegania postanowień statutu placówki. 

• Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

mojego dziecka odebranego z wyżej wymienionego przedszkola, od momentu odbioru przez 

wskazaną przez mnie osobę. 

 
Pouczenie: 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych: 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) –
 art. 94. 
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 
dyrektor przedszkola. 
 
Oświadczenia wnioskodawcy: 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w 
deklaracji, w celach związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola na okres dyżuru wakacyjnego, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

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

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

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_94_u_0_p_0_l_0_i_0

