
 

 

Więcławice Stare, dnia ………………..……                            

Oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego  

dotyczące uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie wakacyjnym (SIERPIEŃ 2019) 

 

Potwierdzam/y wolę uczęszczania dziecka ………………………..……...……….………ur. ……….……… 
( imię i nazwisko dziecka)(rok urodzenia) 

do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach 

Starych.  

 

……………………………………    ……………………………………………… 

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

 

DANE UZUPEŁNIAJĄCE: 

1. PESEL            

2. Adres miejsca zamieszkania  

kandydata  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/mieszkania  

 Rodzic 1./opiekun prawny Tel.  

 Rodzic 2./opiekun prawny Tel.  

3. Nazwa i adres  

Przedszkola do którego 

uczęszcza w roku szkolnym 

 

Nazwa placówki  

Adres 
 

 

4. Czy dziecko będzie korzystać z 

posiłków? 

 

 

 

 

5. Dodatkowe informacje o 

dziecku i rodzinie, które mogą 

wpłynąć na funkcjonowanie 

dziecka w przedszkolu (stan 

zdrowia, alergie, potrzeby 

specjalne, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………………… 

(czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego)         (czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego) 
 
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA: 

a) Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

b) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L 

z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dziecka i rodziców/opiekunów 

prawnych) - w celach związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola, w tym w dzienniku zajęć 

przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

                                              ………………………… …………………… 
  (data, podpis rodziców) 

*niepotrzebne skreślić 

 

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści i ich poprawiania.  

 

 

…………………………………………                                      ………………………………………… 
(czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego)     (czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 
 

 

 



 

 

Więcławice Stare, dnia ………………..……                            

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  

z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie wakacyjnym (SIERPIEŃ 2019) 

 

Upoważniam/nie upoważniam nikogo do odbioru z przedszkola mojego dziecka 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

następujące osoby: 

1. ……………………………………………………… nr dow. os. …………………………… 

2. ……………………………………………………… nr dow. os. …………………………… 

3. ……………………………………………………… nr dow. os. …………………………… 

 

 

…………………………………    ……………………………………… 

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

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – 

(zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celach związanych z odbiorem dziecka z przedszkola. 

                                             

 

………………………… …………………… 
  (data, podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 

………………………… …………………… 
  (data, podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

………………………… …………………… 
  (data, podpis osoby upoważnionej) 


