
Żagań, dnia...................................

Deklaracje, zobowiązania, oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych

Podpis
rodziców/opiekunów
wyrażających zgodę

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach (w tym 
autokarowych), spacerach poza terenem przedszkola organizowanych 
przez placówkę oraz w imprezach okolicznościowych organizowanych 
przez miasto Żagań.

Oświadczam/y iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem 
faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej za 
zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

Oświadczam/y że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w 
danym roku szkolnym w godzinach......... i zobowiązuję/my się do 
regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz kosztów pobytu dziecka 
w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej 
sprawie.

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie 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 ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. Nr 133, 
poz 833 z późn. zm.]. Zostałem/am pouczony/a o prawie wglądu do 
moich/naszych danych oraz zmianie tych danych. Oświadczam/y, że 
wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w 
karcie.

Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka

Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w Przedszkolu
bez zlecenia lekarza nie mogą być podawane żadne leki, poza 
ustalonymi z pielęgniarką, lekami przeciwgorączkowymi.

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę 
na przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem organizacyjnym i 
statutem Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Boberki”. 
Przeczytałem/am,  zrozumiałem/am i akceptuje jego warunki i 
postanowienia.

W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują 
indywidualne ustalenia między właścicielem Przedszkola 
Niepublicznego „Wesołe Boberki” Ewą Bielecką, a Rodzicem

Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka (bez podawania 
imienia i nazwiska)  i wykorzystywanie jego wizerunku w celach 
promocyjnych, (strona internetowa www.wesoleboberki.pl, na 
facebooku, do prasy, konkursy, itp.).

http://www.wesoleboberki.pl/


Zobowiązuję się do:
• Przestrzegania postanowień statutu przedszkola.
• Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie.
• Uczestniczenia w zebraniach rodziców.
• Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

upoważnioną powyżej, zapewniającą bezpieczeństwo dziecku.
• Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania przedszkola o zmianach danych 

osobowych oraz teleadresowych.
• Zobowiązuję się do informowania przedszkola o nieobecnościach dziecka oraz o 

chorobach zakaźnych i wirusowych.
• Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania przedszkola, z miesięcznym 

wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
• Zobowiązuję się do wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej.
•

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

…........................................................
Podpis rodziców/opiekunów

…............................................................... 
miejscowość, data przyjęcia zgłoszenia
(pieczęć placówki i podpis dyrektora)


