
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim (tylko dla rodziców pracujących)   

 

       Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek”” w Rawie Mazowieckiej         

       w okresie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. z uwzględnieniem poszczególnych tygodni jego pobytu : 

 

od 01.08.do 05.08. od 08.08.do 12.08. od 16.08.do 19.08. od 22.08.do 26.08. od 29.08.do 31.08. 

     

 

• Zaznaczyć deklarowany pobyt dziecka w danym tygodniu  

• Oświadczam, że w deklarowanym okresie pobytu dziecka w przedszkolu żaden z rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka nie będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym lub 

bezpłatnym. 

 

        Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od …..…… do ……...… 

1. Informacje o dziecku 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania  

 

2. Informacje o rodzicach/opiekunach 

 Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

Miejsce pracy (pełna 

nazwa) 

  

Telefon do zakładu pracy   

 

3. Dodatkowe informacje o dziecku 

      Ważne zdaniem rodziców: 

a) informacje zdrowotne 

………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

b) informacje o żywieniu 

………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................... 

c) inne informacje o dziecku 

………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

 

 



4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Nr dowodu 

osobistego 
Podpis osoby upoważnionej 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

5. Zobowiązanie rodziców/opiekunów 

 

     Zobowiązuję się do: 

 

• przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez 

przedszkole godzinach, 

• uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu, zgodnie z zawartą deklaracją, 

• przestrzegania innych postanowień statutu placówki. 

 

 

……………………………………  

(miejscowość, data) 

 

 

………………………………    ………….….……………………. 

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

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek”, ul. Solidarności 

3 b, 96-200 Rawa Mazowiecka. Na czas pobytu dziecka w innym przedszkolu dyżurującym administratorem danych 

osobowych jest Dyrektor danego przedszkola na mocy umowy o powierzeniu danych osobowych zawartych między 

przedszkolami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych  ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000 ) w celu realizacji obowiązku opiekuńczego względem mojego dziecka     

w okresie letnim dyżurującym jednostkom wakacyjnym. Ujawnione dane osobowe będą wykorzystywane                  

i przechowywane przez okres 5 lat oraz nie udostępniane innym osobom. 


