
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.ADAMA MICKIEWICZA  

W MAZAŃCOWICACH W MIESIACU  - SIERPNIU 2020r. 

I. DANE DZIECKA: 

1. Imiona i nazwisko dziecka________________________________________________ 

 

 

2. Data i miejsce urodzenia__________________________________________________ 

 

 

3. PESEL_______________________________________________________________ 

 

4. Adres zamieszkania dziecka_______________________________________________ 

 

 

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 

 

_____________________________________________________________________ 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko 

 

 

1.Imiona i nazwisko 

 

2.Adres miejsca zamieszkania 

 

 

2.Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE: 

1. Termin pobytu dziecka w placówce (proszę zaznaczyć właściwe):  

 od 01.08.2020r. do 31.08.2020r. 

 od ...................................... do ……………..…………(nie mniej niż 5 dni roboczych) 

2. Godziny pobytu dziecka w placówce: od………….……do………………… 

(podstawa programowa od godz. 8.00 do godz. 13.00) 

3. Posiłki (proszę zaznaczyć właściwe):  

 Śniadanie  

 Obiad 

 Podwieczorek 



 

IV. Oświadczam, że: 

1) wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia,  

2) niezwłocznie powiadomię Dyrektora ZSP w Mazańcowicach o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia,  

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781))  

4) wyrażam / nie wyrażam* bezterminową/ej zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego 

dziecka zarejestrowany podczas zajęć, uroczystości, imprez, apeli przedszkolnych / szkolnych oraz prac 

wykonanych przez nie podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej,               

w gazetach, w kronice, filmach przedszkola / szkoły oraz w celu informacji promocji przedszkola / szkoły (zgodnie 

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgody te w każdej chwili mogę cofnąć w dowolnej formie pisemnej, 

wówczas dane zostaną usunięte w terminie do 30 dni.  
 
*zaznaczyć właściwe 

 

 

__________________________            ________________________ 
 (data i podpis matki/prawnego opiekuna)                 (data i podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

V. WYPEŁNIA DYREKTOR PRZEDSZKOLA MACIERZYSTEGO: 

Potwierdzam, że dziecko ____________________________________________________ 

       
(imię i nazwisko) 

w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało do Przedszkola  

_________________________________________________________________________ 

Dziecko jest ubezpieczone ___________________________________________________ 

      (proszę podać dane firmy ubezpieczeniowe) 

Nr polisy_________________________________________________________________ 

            

              

         ____________________ 

   

                                    (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

UWAGA: 

1. Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. 

2. Kartę zgłoszenia należy składać w godzinach pracy sekretariatu w ZSP                                                                 

w Mazańcowicach od dnia 15.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.. 

3. Opłata za wyżywienie będzie uzależniona od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.   

4. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do podpisania deklaracji zgodnej                          

z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia w terminie od dnia 15.06.2020r. do dnia 30.06.2020 r. 


