
…………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)                              Michorzewo, dnia …………………2020r. 

 

………………………………………………….. 

        ( adres zamieszkania – miejscowość) 

 

…………………………………………………. 

                         (ulica) 

 

 

Wniosek o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym 

w Oddziale Przedszkolnym w Trzciance  

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

w godzinach  od …………….… do ……..………………. 

1. Dane o dziecku: 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych : 

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

 

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

• W przypadku nagłego zdarzenia / ważnej sprawy można dzwonić na niżej podane  

numery telefonów: 

1) Tel. do matki ………………………………… 

 

2)  Tel. do ojca   ………………………………… 

 

Rodzic zobowiązuje się do dokonania wpłaty na konto przedszkola dyżurującego –  

w pełnej wysokości – odpowiednio do deklarowanego  okresu uczęszczania dziecka do 

przedszkola  dyżurującego do dnia   ……………….. 2020r.  

  

……………………………………   …………………………………… 
             (miejscowość, data)    (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r, poz.922 z póź. zm) 

dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu realizacji zadań wychowawczo – 

dydaktycznych przedszkola. 

Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy 

sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w 

Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami 

prawa. 

 

 



UPOWAŻNIENIE 

  

Niniejszym upoważniam/y do odbioru naszego dziecka   

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

(imię i nazwisko dziecka)  

Panią/Pana: ………………………………………………………………………………………………………   

                                                (imię i nazwisko osoby upoważnionej)  

  

dysponującą/cego  serią i numerem dowodu osobistego:............................................ oraz  

nr tel: ………………………….…  

              

  

Upoważnienie jest ważne bezterminowo do czasu jego odwołania przez rodziców/opiekunów prawnych.  

  

Jednocześnie przyjmuję/emy do wiadomości, że odbiór dziecka z przedszkola może nastąpić wyłącznie  przez 

rodziców/opiekunów prawnych wskazanych w Deklaracji oraz przez osobę upoważnioną niniejszym 

upoważnieniem. Wszelkie inne dyspozycje w tej materii wymagają formy pisemnego upoważnienia, a 

upoważnienia ustne, czy też składane telefonicznie nie będą uwzględniane przez pracowników przedszkola.  

  

  

  

  

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

                       (data i czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)  

  

  

  

Ja, ………………….………………………… niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci imienia i nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru telefonu w związku z 

powyższym upoważnieniem.  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi odbiór dziecka z 

przedszkola na podstawie wyżej zamieszczonego upoważnienia.     

 

………………………………………………………………….  
              (data i czytelny podpis upoważnionego) 


