WNIOSEK
O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ W OKRESIE WAKACYJNYM W
………………………………………………….………. w …………………………………………….
w roku szkolnym 2021/2022

od dnia __________________________ do dnia ______________________ 2022 r.
w godzinach od ____________________ do _________________________

1. Dane dziecka:

---------------------------------------------

---------------------------------------------

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia dziecka)

___________________________________________________________________
(Adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy; ulica, nr budynku/mieszkania)

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych:
__________________________________________________________________________
(Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego)

__________________________________________________________________________
(Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

3. Warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u
dziecka niepokojących objawów chorobowych.
Proszę o podanie danych do kontaktu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych:
Imię nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

4. Korzystając z opieki przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych, rodzic/opiekun prawny wnosi opłatę z góry za wyżywienie odpowiednio do deklarowanego okresu do 24 czerwca/ 22 lipca 2022 roku1 na rzecz przedszkola pełniącego
dyżur.
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W zależności od miesiąca, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola dyżurującego należy niepotrzebne skreślić.

5. Zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych:
a) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na pomiar temperatury ciała mojego dziecka
w przypadku konieczności, wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
6. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:
a) Oświadczam, że znam obowiązujące przepisy i warunki korzystania z opieki przedszkolnej, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego i wnioskuję o objęcie mojego dziecka opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym.
b) Przyjmuję do wiadomości wymienione poniżej zasady opieki przedszkolnej:
 Przedszkole ma prawo odmówić opieki nad dzieckiem, u którego występują objawy
chorobowe.
 Z opieki przedszkolnej może korzystać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 Dziecko, u którego w czasie opieki przedszkolnej, stwierdzono niepokojące objawy
chorobowe, do czasu odebrania przez rodziców będzie izolowane.
 Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.
c) W przypadku niedokonania we wskazanym terminie obowiązkowych opłat dziecko nie
będzie przyjęte do przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny.
d) Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną na stronie internetowej przedszkola, do
którego kieruje powyższy wniosek.
__________________________________________________________________________________________
(Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych składających oświadczenie)

Załączniki:3
a) Załącznik nr 1: Dodatkowe informacje o dziecku.
b) Załącznik nr 2: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.
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Skreśl niewłaściwe.
Rodzic wypełnia po przyjęciu dziecka do placówki.

