
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE LETNIM (DYŻUR WAKACYJNY - SIERPIEŃ) 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

 
Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach  
w miesiącu sierpniu. 
Pobyt dziecka w przedszkolu w terminie:    od.............................do........................ 
     w godzinach: od………………… do……………… 
Pobyt dziecka w przedszkolu w terminie:    od.............................do........................ 
     w godzinach: od………………… do……………… 

1. Informacje o dziecku 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Data urodzenia 
 

 

PESEL 
 

          

 
Adres zamieszkania 
 

 

 
2. Informacje o rodzicach/ opiekunach prawnych 

 
 
 

Dane matki /  
prawnej opiekunki 

Dane ojca /  
prawnego opiekuna 

Imię i nazwisko 
 

  

 
Adres zamieszkania 
 

  

Telefon kontaktowy 
 

  

 
Miejsce pracy (pełna nazwa) 
 

  

 
3. Dodatkowe informacje o dziecku 

 
• zdrowotne…………………………………………..………………………….………… 

 
•  żywieniowe ……………………………………………………………………………… 

 
• inne ważne zdaniem rodzica informacje o dziecku …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki)                                                          (czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna) 

                     



WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE LETNIM (DYŻUR WAKACYJNY - SIERPIEŃ) 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

 

 

 

      UPOWAŻNIENIE 

Upoważniamy do odbioru z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach  

naszego dziecka ……………………………………………………………… następujące osoby:               
                                                                                                   (Imię i Nazwisko dziecka) 

Imię i Nazwisko osoby Stopień pokrewieństwa nr telefonu 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dziecka w drodze z przedszkola do domu pod opieką w/w osób. 

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych zmian 
dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności                   
w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom 
postronnym. 

       …………………                     ...………………………….…………… 
                     Data                                                                                                               (Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 

1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce - 
Leszczynach, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 18, 44 -230 Czerwionka – Leszczyny. 
2. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało: 

-  brakiem udziału  w rekrutacji  
- zniszczeniem wniosku zgłoszeniowego 

3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści i poprawiania w/w danych.  
4 .Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji dziecka na przerwę wakacyjną do Przedszkola Nr 10. 
5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  
6. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie uczęszczania dziecka do Przedszkola 
Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce – Leszczynach lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. 
7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe Pani/ Pana są przetwarzanie niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
 

............................................................................................                               ………………………………………………………….. 
(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki)                                                          (czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna) 


