
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO  KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA   

Załącznik nr 1 

Zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka: 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień STATUTU PRZEDSZKOLA/ REGULAMINU 

PRZEDSZKOLA 

 podawania do wiadomości Przedszkola wszelkich zmian dotyczących sytuacji dziecka 

i jego rodziny a mających wpływ na jego funkcjonowanie w Przedszkolu 

 systematycznego dokonywania w terminie opłat za przedszkole oraz innych wydatków 

związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola przez cały rok, również sierpień 

(nie obowiązuje dzieci  z grupy „0” - kończących edukację w przedszkolu) 

 systematycznej i odpowiedzialnej współpracy z Przedszkolem w dziele kształcenia  

i wychowania dziecka 

 wpłacenia w chwili złożenia poniższych dokumentów wpisowego (jednorazowo) oraz 

opłat związanych z organizacją nowego roku 

 przestrzegania reguł obowiązujących w Przedszkolu opracowywanych przez dyrektora 

i kadrę m. in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do 

przedszkola oraz w celu usprawnienia pracy placówki w danym roku szkolnym 

 powiadamiania o nieobecności dziecka w Przedszkolu w obowiązujący sposób 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

dorosłą, do tego upoważnioną  

 zapewnienia córce/synowi bezpieczeństwa podczas drogi do i z przedszkola oraz 

wzięcia za to całkowitej odpowiedzialności 

 przestrzegania punktualności  w przyprowadzaniu dziecka - tylko do 8.30 i odbioru z 

przedszkola – tylko do 16.30 

 przyprowadzania do Przedszkola nienagannie zdrowego dziecka 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 powiadomienia dyrektora o planowanej rezygnacji z Przedszkola z miesięcznym 

wyprzedzeniem 

 złożenia kompletu poniższych dokumentów 

 uregulowania opłat: Wpisowe: 100,-zł.  Wyprawka papiernicza: 150,-zł. Pakiet 

podręczników: 100,-zł. 

 

 
 

.................................................................................. 

 

Łowicz, dn…...............                                             ................................................................................. 
     ( podpis rodziców lub prawnego opiekuna ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I RODZICA  

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 
 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku dziecka oraz 

innych danych osobowych, w związku z uczestnictwem w zajęciach, konkursach, 

uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych organizowanych w zakresie 

działalności statutowej Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy 

Lament, z siedzibą w Łowiczu (99-400), przy ul. Seminaryjnej 6b. 
nie 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka,             w 

zakresie: imię, nazwisko i wizerunek, w celach informacyjnych lub/i promocji 

Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej  im. bł. Bolesławy Lament poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej placówki, na tablicach ściennych, wystawach,     w 

folderach, broszurach itp. 

nie 

 

……………………………………    …………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Data i podpis 
 

……………………………………    …………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Data i podpis 
 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci wizerunku, w związku z uczestnictwem w zajęciach, konkursach, 

uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych organizowanych w zakresie 

działalności statutowej Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy 

Lament, z siedzibą w Łowiczu (99-400), przy ul. Seminaryjnej 6b. 
nie 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w postaci 

wizerunku, w celach informacyjnych lub/i promocji Przedszkola Niepublicznego Diecezji 

Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

placówki, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach itp. 
nie 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Data i podpis 
 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie moich danych 

osobowych w postaci wizerunku, w związku z uczestnictwem w zajęciach, konkursach, 

uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych organizowanych w zakresie 

działalności statutowej Przedszkola   Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. bł. 

Bolesławy Lament, z siedzibą w Łowiczu (99-400), przy ul. Seminaryjnej 6b. 
nie 

tak 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w postaci 

wizerunku, w celach informacyjnych lub/i promocji Przedszkola Niepublicznego Diecezji 

Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

placówki, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach, broszurach itp. 
nie 

 

……………………………………    …………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Data i podpis 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

NIEPUBLICZNEGO DIECEZJI ŁOWICKIEJ  przez inne osoby – ( upoważnić 

można tylko osoby pełnoletnie ) 

 

Ja ................................................................           nr dowodu osobistego................................... 
                                 ( imię i nazwisko rodzica ) 

 

Ja ................................................................           nr dowodu osobistego................................... 
                                 ( imię i nazwisko rodzica ) 
   

upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby: 

 

Lp. 

 

NAZWISKO i IMIĘ   

OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

 

SERIA i NR 

DOWODU OSOBISTEGO 
 

 

TELEFON  

KONTAKTOWY 

   1. 

 

 

 
 

  

   2. 

 

 
 

 

  

   3. 

 
 

 

 

  

   4. 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

    

                                                                                                                                                                                 
 ........................................................ 

 

Łowicz, dn.   ......................................                               ........................................................ 
( podpis rodziców lub prawnego opiekuna ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 

DEKLARACJA O UBEZPIECZENIU DZIECKA OD NIESZCZĘŚLIWYCH 

WYPADKÓW 

- grupowe ubezpieczenie w Przedszkolu                              Tak                Nie 

- prywatne                                                                             Tak                Nie 

- jeśli prywatne – złożyc ksero polisy  .............. 

 

 
 

............................................................................ 

........................................................................... 

                                                                                                                                                           ( podpis rodziców lub prawnego 

opiekuna ) 

Łowicz, dn.  ........................     

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

ZGODA NA WYJŚCIE DZIECKA NA WYCIECZKI I IMPREZY POZA TEREN 

PLACÓWKI  
 

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

Imię i nazwisko dziecka 

 

Wyrażam zgodę na wyjścia dziecka na spacery, wycieczki i imprezy poza teren 

placówki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055 par.8) w celu realizacji procesu edukacji 

dziecka w Przedszkolu Niepublicznym Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament. Zgoda 

obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia czynności niezbędnych dla realizacji 

procesu edukacji w tym czynności archiwizacyjnych. Wycieczki każdorazowo są deklarowane 

jeszcze oddzielnym dokumentem. 

 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 

 

 

Łowicz, dn.  ……………………………… 
Załącznik nr 6 

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGOPLACU ZABAW                                                   
 

PLAC ZABAW jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci z Przedszkola 

Niepublicznego Diecezji Łowickiej ul. Seminaryjna 6b - podczas ich pobytu w placówce.                                               

1. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.                                                              

2. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, 

które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.                                                                                           

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny mieć odpowiednie obuwie obejmujące całą stopę.                                           

4. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi się odbywać wyłącznie zgodnie z 

ich funkcją i przeznaczeniem do wieku dziecka (ocenia opiekun), przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności.                                                                                                                                   

5. Na hulajnogach, rowerkach dzieci mogą jeździć tylko po chodniku.                                                                                                                                                

6. Osoby przebywające na placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.                                  

7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z placu zabaw i 

jego urządzeń odpowiadają opiekunowie.                                                                                                           

8. Na PLACU ZABAW zabrania się:                                                                                                   

- oczekują oni na swoje dziecko na chodniku                        

lementy konstrukcyjne urządzeń                                                 

                            

 przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce                                                  

                  

pojów alkoholowych i palenia tytoniu                                                                                       

9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy zgłaszać do dyrektora przedszkola.                                                                                                                                                                                                       

10.Po południu z placyku korzystają tylko dzieci idące z rodzicami/opiekunami do domu. 

Grupy przedszkolne nie wychodzą w tym czasie na placyk. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) sięz REGULAMINEM PRZEDSZKOLNEGO PLACU 

ZABAW i zobowiązuję się do przestrzegania go.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

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

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

Łowicz, dn.. .........................                                    (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  


