
Pieczęć placówki  

 

Wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkola  

podczas dyżuru wakacyjnego  
 

dotyczy wskazanego przedszkola prowadzonego przez Gminę Świebodzin 

 

Proszę o przyjęcie  

 

…………………………………………………………………… ur. …………………… 
                                      nazwisko i imię dziecka                                                                                 data urodzenia  

 

do Publicznego Przedszkola Nr … w Świebodzinie  na dyżur wakacyjny  

 

od dnia …………..….. do dnia………………….  
 

  w godzinach od ………………… do  ……………….… 

 

 

1. Dane dotyczące dziecka: 

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

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/ ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel.………………………….. 

Tel. …………………………. 

Karta Dużej Rodziny           TAK     NIE 
 

2. Zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny, przyjmuję do wiadomości, że w dniu objęcia 

dziecka opieką przedszkola dyżurującego tj. pierwszego dnia obecności dziecka w tym 

przedszkolu, należy dokonać opłaty za przedszkole, a w przypadku rezygnacji z pobytu 

dziecka w przedszkolu dyżurującym powiadomić tę placówkę najpóźniej pierwszego 

dnia pobytu. 

3. Dodatkowe informacje o dziecku np. stała choroba, alergie, itp. 
………........................................................................................................................................... 

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

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

4. Zobowiązujemy się do zapoznania i przestrzegania Wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi na terenie  Przedszkola  

w okresie epidemii COVID-19 dostępnych na stronie internetowej placówki. 

 

 

 
Dnia …………………        ……………………... ……………………… 

                       Podpisy obojga rodziców/opiekunów  



Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola dyżurującego w czasie wakacji. 

 
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne 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 naszego dziecka z przedszkola następujące 

osoby: 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  

w przedszkolu jest Pan Bogdan Spętany, e-mail: inspektor@cbi24.pl Szczegółowe informacje o regułach 

przetwarzania danych dostępne są na stronie http://www.bip.swiebodzin.eu  

mailto:inspektor@cbi24.pl
http://www.bip.swiebodzin.eu/

