
……….......................................
         pieczątka placówki

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

NA DYŻUR WAKACYJNY (01-31.08.2020)
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

Zgłaszam, że moje dziecko będzie obecne w przedszkolu od dnia: ……………………………….. 2020 r.

w godz. od ….………  do ………….…… 

Oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma zagrożenia związanego z posłaniem dziecka do przedszkola
w aktualnej  sytuacji  epidemiologicznej  oraz  że  znane mi  jest  ryzyko na  jakie  jest  narażone  zdrowie
mojego  dziecka  mimo  wprowadzonych  w  przedszkolu  obostrzeń  sanitarnych  i  wdrożonych  środków
ochronnych. 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA:

Imię i nazwisko dziecka:

Data i miejsce urodzenia:

PESEL 

Adres zamieszkania dziecka i 
rodziców/opiekunów 
prawnych*:

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*:

Imię i nazwisko matki: Imię i nazwisko ojca: 

Aktualny nr telefonu: Aktualny nr telefonu: 

Adres e-mail: Adres e-mail: 

Jestem pracownikiem: 
- systemu ochrony zdrowia* 
- służb mundurowych* 
- pracowników handlu* 
- pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego 
realizującego zadania (związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)* 
- inne*………………………………………. 
*właściwe podkreślić 

Jestem pracownikiem: 
- systemu ochrony zdrowia* 
- służb mundurowych* 
- pracowników handlu* 
- pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego 
realizującego zadania (związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)* 
- inne*………………………………………. 
właściwe podkreślić 

Dane zakładu pracy (nazwa, adres, telefon): Dane zakładu pracy (nazwa, adres, telefon): 

Wyrażam zgodę na zaprowiantowanie dziecka na trzy posiłki dziennie, według obowiązujących 
aktualnie stawek: 
1) przy frekwencji do 10 dzieci – 20 zł od osoby; 
2) przy frekwencji od 11 do 20 dzieci – 15 zł od osoby; 
3) powyżej 20 dzieci – 7 zł od osoby. 



III. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* DO:

1) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

2) terminowego uiszczenia opłaty, do dnia 10 września 2020r. 

       na rachunek bankowy:  27 1020 2124 0000 8002 0141 1099

3) odbierania dziecka z przedszkola, w wyznaczonych godzinach, osobiście lub przez osobę dorosłą pisemnie

upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4) zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola oraz przestrzegania ich postanowień,

5) przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

IV. Oświadczenia wnioskodawcy

1. Oświadczam,  pod rygorem odpowiedzialności  karnej,  że  podane we wniosku informacje  są  zgodne ze

stanem faktycznym. 

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  wniosku  w  celach

niezbędnych  do  realizacji  wychowania  przedszkolnego,  realizacji  zadań  statutowych  przedszkola  oraz

promocji  przedszkola  podczas  dyżuru  wakacyjnego  zgodnie  z  art.  7  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

3. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest  Publiczne Przedszkole Nr 2 w

Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Partyzantów 10, reprezentowane przez dyrektora przedszkola.

V. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 

Niniejszym upoważniam/-y do odbioru .....................................................................................................................
                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śl., ul. Partyzantów 10 następujące osoby:         
                                                

LP. IMIĘ I NAZWISKO PESEL
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez

Publiczne Przedszkole Nr 2 
w Lwówku Śl. w związku 
z odbieraniem dziecka z

przedszkola.
CZYTELNY PODPIS

………..….……………………………… ………………………………………….
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego*                                                              czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego*

VI. DECYZJA:

Dziecko przyjęto / nie przyjęto* na okres dyżuru wakacyjnego …………………………………..
    podpis dyrektora

*niepotrzebne skreślić
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korekta danych, rezygnacja, inne zmiany:



Imię i nazwisko dziecka …………………………………….…………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) ……………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..…………………………………………….

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą
zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie
przejawia widocznych oznak choroby.

Na  dzień  złożenia  oświadczenia,  stan  zdrowia  dziecka  jest  dobry,  dziecko  nie  przejawia  żadnych  oznak
chorobowych (podwyższona temperatura,  katar,  kaszel,  biegunka,  duszności,  wysypka,  bóle mięśni,  ból  gardła,
utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Przedszkole o wystąpieniu
ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola.

……………………………..
(data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie
pobytu w przedszkolu.

…………………………
(data i czytelny podpis rodzica)

Wyrażam  zgodę  na  dokonywanie  przez  pracownika  przedszkola  codziennego  pomiaru  temperatury  u  mojego
dziecka z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.

..………………………
(data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji  zdrowotnej odnośnie
wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub
zachoruje na COVID – 19.

………………………
(data i czytelny podpis rodzica)


