
Pieczęć placówki 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  

do Przedszkola nr …………… 

w terminie od …………………………  do …………………………  

  

Proszę o przyjęcie ........................................................................................................................ 

 ur. ................................................................................................................................................ 

                                          (imię i nazwisko dziecka ) – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI ) 

do  Przedszkola nr ....................... na .............   godzin dziennie i .................... posiłki 

Adres zamieszkania dziecka:  

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

                                                                              (miejscowość-dzielnica, ulica, numer domu) 

Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów /          

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

                                                                   

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

Adres zamieszkania rodziców lub opiekunów dziecka:     

………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefon do natychmiastowego kontaktu: 

__________________________________________ 

M ………………………………………………………………………………  

T……………………………………………………………………………….. 

 

1. Zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny, przyjmuję do wiadomości, że w terminie 21 dni 

od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur, dokonam wpłaty ustalonej zaliczki za 

wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, a w przypadku rezygnacji z dyżuru 

powiadomię placówkę najpóźniej pierwszego dnia dyżuru. 



2. Dodatkowe informacje o dziecku np. stała choroba, alergie, itp. 

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

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

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

3. Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/, że  w w/w terminie tj. od 

…………………. do …………………. nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. 

 

M.………………………………………………………………………………… 
Podpis mamy/opiekuna prawnego 

 

 

 

T.………………………………………………………………………………… 
Podpis taty/opiekuna prawnego 

 

 

Dnia …………………  …………………….....     ……………………… 
       Podpis matki/opiekunki prawnej/     Podpis ojca /opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola dyżurującego w czasie wakacji. 

 

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej/      miejsce zamieszkania                               nr dowodu osobistego                   nr telefonu 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego/      miejsce zamieszkania                                nr dowodu osobistego                  nr telefonu 

 

 

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby: 

…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej         miejsce zamieszkania                                      nr dowodu osobistego                   nr telefonu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z upoważnieniem do odbioru 

dziecka     ………………………………………………   z przedszkola dyżurującego. 
     imię i nazwisko dziecka  

        ……………………………………... 
                    Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej       miejsce zamieszkania                   nr dowodu osobistego                   nr telefonu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z upoważnieniem do 

odbioru dziecka     ………………………………………………   z przedszkola dyżurującego. 
     imię i nazwisko dziecka  

        …………………………………… 
                    Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej       miejsce zamieszkania                   nr dowodu osobistego                   nr telefonu 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z upoważnieniem do odbioru 

dziecka     ………………………………………………   z przedszkola dyżurującego. 
     imię i nazwisko dziecka  

        …………………………………….. 
                    Podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu  jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  

            

           …………………………………… 
            Podpis rodziców /opiekunów prawnych/ 

 

Zobowiązujemy się do poniesienia kosztów żywienia oraz kosztów pobytu dziecka w 

przedszkolu po godz. 13.00, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tej sprawie. 

                                                                                                           …………………………………… 
            Podpis rodziców /opiekunów prawnych/ 


