
Nr zgłoszenia ………….. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY  

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE 
(kartę należy złożyć w terminie od dnia 21.05.2018r. do dnia 05.06.2018r.) 

 
Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

na …..…  godzin dziennie i …… posiłki od dnia ….….…..……. do dnia ……………..……. 

 

 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 

 

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………….……………………………. 

 

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

 

 

Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania matki: ……………………………………………………….…………… 

 

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

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania ojca: ………………………………………………………….………….. 

 

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

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 

 

Inne telefony kontaktowe do dyspozycji przedszkola …………………………………………. 

 

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

 

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np.: stałe choroby, wady rozwojowe dziecka, 

alergie pokarmowe, itp. 

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

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

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

       

 



II. Oświadczenia rodziców (opiekunów) dziecka dotyczące  
   

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam/y, że 

podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. 

poz. 992) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie 

zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w celu przyjęcia dziecka do Przedszkola 

Gminnego w Chotomowie na dyżur wakacyjny. Administratorem danych jest dyrektor 

Przedszkola Gminnego w Chotomowie. 

3. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 

uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe.  

4. Dane podaje dobrowolnie. 

 

5. Zobowiązuje się do : 

 

a) uiszczenia opłaty za żywienie do dnia 16.07.2018r. wg stawki:  liczba dni x 7 zł., 

na konto nr 53 8013 1016 2002 0011 8255 0003  

 

b) uiszczenia opłaty wynikającej z pobytu dziecka w przedszkolu do dnia 16.08.2018r., 

na konto nr 10 8013 1016 2002 0011 8255 00 01 

 

c) przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola. 

 

 

Chotomów, dnia  …………..………                

 

 

………………………………..….………….                  ………………………...…………….. 
     czytelny  podpis matki  / opiekuna prawnego                                  czytelny  podpis ojca  / opiekuna prawnego  

 

 

 

6. W przypadku nadpłaty za wyżywienie proszę o zwrot na konto. 

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………….  

 

Nr konta……………………………………………………………………………………... 

 

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

 

7. W przypadku nadpłaty za wyżywienie, a niedopłaty za pobyt, wyrażam zgodę na 

przeksięgowanie w/w nadpłaty na konto za pobyt. 

 

 

Chotomów, dnia  …………..………                

 

 

 

………………………………..….………….                  ………………………...…………….. 
     czytelny  podpis matki  / opiekuna prawnego                                  czytelny  podpis ojca  / opiekuna prawnego  



Oświadczenie o odbieraniu dziecka z Przedszkola Gminnego w Chotomowie 
 
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………… 
 
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola: 
 

1.……………………………………………………………………………………………………………............ 

imię i nazwisko matki                     miejsce zamieszkania                                      nr dowodu osobistego              nr telefonu 

 
 

2.…………………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko ojca                       miejsce zamieszkania                                      nr dowodu osobistego               nr telefonu 

 

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby: 
 
1.………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                              miejsce zamieszkania                                       nr dowodu osobistego               nr telefonu 

 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji 
przedszkolnej dziecka. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-
123 Chotomów,  które dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Mam 
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, 
że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję dobrowolnie.  

 

…………………., dnia ……………………… ……………………………………………………...  
   miejscowość                                                                           /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 
Cofnięcie upoważnienia dla …….……………………………………  
 

…………………., dnia ……………………… ……………………………  
   miejscowość                                                                  podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/     
2.………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                                          miejsce zamieszkania                       nr dowodu osobistego               nr telefonu 

 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji 
przedszkolnej dziecka. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-
123 Chotomów,  które dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Mam 
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, 
że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję dobrowolnie.  

 

…………………., dnia ……………………… ……………………………………………………...  
   miejscowość                                                                           /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 
Cofnięcie upoważnienia dla …….……………………………………  

…………………., dnia ……………………… ……………………………  
   miejscowość                                                                  podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/      
 
3.………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                                             miejsce zamieszkania                       nr dowodu osobistego               nr telefonu 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji 
przedszkolnej dziecka. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-
123 Chotomów,  które dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Mam 
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, 
że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję dobrowolnie.  

…………………., dnia ……………………… ……………………………………………………...  
   miejscowość                                                                           /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  



 
Cofnięcie upoważnienia dla …….……………………………………  
 

…………………., dnia ……………………… ……………………………  
   miejscowość                                                                  podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/      
 
4.………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                          miejsce zamieszkania                                       nr dowodu osobistego               nr telefonu 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji 
przedszkolnej dziecka. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-
123 Chotomów,  które dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Mam 
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, 
że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję dobrowolnie.  

 

…………………., dnia ……………………… ……………………………………………………...  
   miejscowość                                                                           /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 
Cofnięcie upoważnienia dla …….……………………………………  
 

…………………., dnia ……………………… ……………………………  
   miejscowość                                                                  podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/      
 
5.………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                              miejsce zamieszkania                                  nr dowodu osobistego               nr telefonu 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji 
przedszkolnej dziecka. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-
123 Chotomów,  które dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Mam 
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, 
że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję dobrowolnie.  

 

…………………., dnia ……………………… ……………………………………………………...  
   miejscowość                                                                           /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 
Cofnięcie upoważnienia dla …….……………………………………  
 

…………………., dnia ……………………… ……………………………  
   miejscowość                                                                    podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/      

 
6.………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko                              miejsce zamieszkania                       nr dowodu osobistego               nr telefonu 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka z przedszkola w trakcie całej edukacji 
przedszkolnej dziecka. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-
123 Chotomów,  które dołoży wszelkich starań, aby dane zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Mam 
świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, 
że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję dobrowolnie.  

 

…………………., dnia ……………………… ……………………………………………………...  
   miejscowość                                                                       /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 

Cofnięcie upoważnienia dla …….……………………………………  
 

…………………., dnia ……………………… ……………………………  
   miejscowość                                                                  podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/      

 



Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 
 

…………………., dnia ……………………… …………………………………………………….....  
   miejscowość                                                                  podpis matki/ opiekuna prawnego/    podpis ojca/ opiekuna prawnego/                         

 

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego 

 

Oświadczam/y, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

…………………., dnia ……………………… …………………………………………………….....  
   miejscowość                                                                  podpis matki /opiekuna prawnego/    podpis ojca /opiekuna prawnego/                         

 


