
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

DO PRZEDSZKOLA W MALAWIE W SIERPNIU 2018 R. 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola na ……………….. godzin dziennie; w godzinach od: ……………… do: ………….…… 

DANE O DZIECKU I RODZINIE 

Imię (imiona) i nazwisko:  

Data urodzenia:  

Adres zamieszkania dziecka: 
Miejscowość: …………………………………………………… Gmina: ……………………….. 

Ulica, numer, kod pocztowy: ………………………………………………………………………….. 

Informacje o stanie zdrowia dziecka:  

Imiona i nazwiska rodziców dziecka: 
Matki Ojca 

  

Numer telefonu:   

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

I. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku oraz dokumenty do niego załączone są prawdziwe. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

II. Jako Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązujemy się do  : 

1. Przestrzegania Statutu Gminnego Przedszkola w Malawie. 
2. Terminowego uiszczenia należnych opłat z tytułu korzystania dziecka z dyżuru wakacyjnego. 
3. Nie przekraczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza ustalone godziny. 
4. Nie przyprowadzania do przedszkola dziecka chorego. 

III. Poinformowania placówki w przypadku rezygnacji z zapisu na dyżur. 

IV. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do odbioru dziecka z Przedszkola: 
Niniejszym upoważniamy do odbioru z Przedszkola w Malawie naszego dziecka następujące osoby1

: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej 

1.  

2.  

3.  

V. Wyrażamy / nie wyrażamy
2
 zgody na przetwarzanie i umieszczanie wizerunku dziecka z pobytu w przedszkolu podczas 

dyżuru na stronie internetowej przedszkola oraz w innych materiałach promujących Przedszkole zgodnie z 
postanowieniami art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

VI. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych dziecka oraz jego rodziców jest Zespół Szkół w Malawie, 

2. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby organizacji dyżuru wakacyjnego. 
 

 

 

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

(miejscowość)      (data)                                                      (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

                                                           
1
 Osoba upoważniona przez rodziców, podczas odbioru dziecka z przedszkola jest zobowiązana do okazania dowodu osobistego na żądanie 

pracownika Przedszkola w Malawie.  
2
 Prosimy skreślić niewłaściwe. 


