
     Załącznik nr 2 

          do regulaminu 

rekrutacji na dyżur wakacyjny  

                                                                                                                   w Przedszkolu w Krasnosielcu 

 

 

        Nr ………………. 

                   data wpływu…………………… 

 

 

  

W n i o s e k 
o przyjęcie dziecka na okres wakacyjny do Przedszkola w Krasnosielcu 

od 1 – 31 lipca 2022 r.  

 

I. Dane dziecka. 

 

1.Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………. 

2.PESEL ………………………………………………………………………………… 

3.Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………… 

4.Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 

5.Numer telefonu ………. ……………………………………………………………… 

6.Czas pobytu dziecka w przedszkolu od godz.. ……………. do godz. ………………. 

7. Wskazanie palcówki, do której uczęszcza dziecko w bieżącym……………………...   

………………………………………………………………………………………….. 

 

                         Potwierdzam zgodność danych: 

       

              ………………………………………….. 
              podpis i pieczęć dyrektora placówki macierzystej 

II. Dane rodziców: 

 

1.Imiona i nazwiska rodziców. 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania rodziców ……………………………………………………… 

3.telefon kontaktowy …………………………………………………………………. 

 

III. Inne ważne informacje o dziecku. 

 

1.Dodatkowe informacje o dziecku np. wady rozwojowe, stałe choroby, alergie pokarmowe, 

diety pokarmowe, dodatkowe informacje o sytuacji rodzinnej dziecka, mające wpływ na 

funkcjonowanie dziecka w przedszkolu : 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

2.Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: TAK/NIE 

 



 

 

 

 

3. Oświadczenia i zobowiązania rodziców : 

 

Oświadczamy, że  

1)przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i 

jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych. 

 

Zobowiązujemy się do : 

1)informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych, 

2)uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 23 czerwca 2022 r.  

3) przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

4)przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiści lub przez inną osobę, 

upoważnioną do odbierania w określonych godzinach, 

5)przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 

data ……………… 

 

 

…………………………………..    ………………………………. 

podpis ojca dziecka        podpis matki dziecka  

 

 

 

 

*Wyrażamy/ nie wyrażamy zgody na publikowanie wizerunku dziecka z imprez i 

uroczystości przedszkolnych, jego wieku, imienia i nazwiska w mediach  np. strona 

internetowa promująca placówkę, oraz inne np. gazetka przedszkolna, wywieszki prac. 

*Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola w Krasnosielcu. Powyższe 

dane gromadzone są celem zapisu dziecka do przedszkola na okres wakacyjny oraz 

rozliczenia zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się 

będzie zgodnie z RODO. 

Zostaliśmy pouczeni o prawie wglądu do naszych danych oraz zmiany tych danych. 

 

……………………………..     ……………………………… 

   podpis ojca dziecka           podpis matki dziecka 

 

 

Uwagi: 

1.Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni 

2.Prawidłowo wypełniona kartę należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2022 r.  


