
.....................................                                                         Przed wypełnieniem proszę  przeczytać całość                                                                         
(pieczęć przedszkola)      

.  

                       

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 10 
 

na  dyżur w miesiącu lipcu 2021 r. 
 
 
Proszę o przyjęcie .......................................................................................................... .................  ur. ............................................................. 
                                             (imię i nazwisko dziecka,    )                                                                                (data i miejsce urodzenia) 

do Przedszkola   nr 10   na .............  godzin dziennie    od dnia ............................do dnia……………………………………………….. 

Adres  zamieszkania dziecka ........................................................................................................ ...................................................................... 
                                                                                  (miejscowość-dzielnica, ulica, numer domu) 
                                                                               

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ............................................................................................................ ..................... 

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

............................................................................................................................. ........ tel. ..................................................................... ................ 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 

Matka dziecka  ........................................................ oświadczam, że pracuje w ..................................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                                    

w godzinach ........................ na stanowisku.......................................................... tel. .............................................                       

Ojciec dziecka ........................................................ oświadczam, że pracuje w ...................................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                                   

w godzinach ........................ na stanowisku........................................................... tel. ............................................ 

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i o niekorzystaniu 
z urlopu przez pracownika w okresie zapisu dziecka do przedszkola na dyżur w lipcu 2021 r. 

 
  Rzeszów, dnia  ……………………………..                                                     ………………………………………………….. 
                                                                                                                                                podpis ojca /opiekuna, matki /opiekuna 

III . Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczamy, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w lipcu 2021 roku i zobowiązujemy się do 
regularnego wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, której wysokość wynika  z uchwały Rady Miasta 
Rzeszowa oraz kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu,  zgodnie z  aktualnymi  regulacjami obowiązującymi 
w tej sprawie. 
                                                                                                                                         ………………………………………….. 

                                                                                                                  podpis matki  i podpis ojca 

IV. Oświadczenie o odbieraniu dziecka  z przedszkola 

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola  

......................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko matki                             miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego; PESEL  nr telefonu    

 
......................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko ojca   miejsce zamieszkania   nr dowodu osobistego; PESEL  nr telefonu    

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby: 

 
1 ...................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko    miejsce zamieszkania  nr dowodu osobistego; PESEL  nr telefonu    



 

2. ..................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko    miejsce zamieszkania  nr dowodu osobistego; PESEL  nr telefonu    

 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka                           
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  
 
Rzeszów, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 
                                              podpis matki                                                        podpis ojca 

 
 
VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem  
i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka 
osób,   przez Dyrektora  Przedszkola  zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
 
 
 

 
Rzeszów, dnia ......................                                        ....................................                                 ………………………… 
                      podpis matki                                                    podpis ojca 
 

 

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

          miejscowość, data                                                                         pieczęć i podpis dyrektora 

 

 


