
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

1. DANE  IDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 
 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ/IMIONA PESEL 

DATA  URODZENIA                                        MIEJSCE URODZENIA 

 

           

 
       2.   DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefony kontaktowe : 

Tel. komórkowy: 

Tel. stacjonarny: 

Tel. do pracy: 

Telefony kontaktowe : 

Tel. komórkowy: 

Tel. stacjonarny: 

Tel. do pracy: 

 

3.  ADRES  ZAMIESZKANIA  RODZICÓW I  DZIECKA 

 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

Obecnie dziecko uczęszcza do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego…………….………………………………………………………………… do  

(nazwa i adres przedszkola/szkoły podstawowej) 

 

a) przedszkola/szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny 

TAK/NIE* 

b)  innego samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w Gminie 

Ostróda, w której mieści się dyżurujące przedszkole/oddział przedszkolny TAK/NIE* 

 

     Rodzice/prawni opiekunowie obydwoje pracują:  TAK/ NIE*  

 

*właściwe proszę podkreślić 

4.    POBYT  DZIECKA W  PRZEDSZKOLU  / SZKOLE  ( wpisać   x  we  właściwą  kratkę ) 

 

          W dyżurującym przedszkolu/szkole dziecko będzie przebywało w terminie             

od ..…………… do………………  

 

                pobyt w ramach 5 godzinnej realizacji podstawy programowej (od 800 – 1300) 

                pobyt dłuższy niż 5 godzin, proszę wpisać  proponowane godziny ………….. 



          Spożywane posiłki:        1  lub          2  

 

Za każdą zakończoną godzinę ponad realizację podstawy programowej przedszkole 

pobiera opłatę w wysokości 1zł. 

 

5. INNE, WAŻNE ZDANIEM  RODZICÓW/OPIEKUNÓW, INFORMACJE dot. 

DZIECKA  - 

  np. alergie, zalecenia zdrowotne, uzdolnienia, zainteresowania, trudności wychowawcze i itp. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Upoważnienia  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie 

opłaty za wyżywienie, w terminie 7 dni od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur,                    

w wysokości wskazanej przez dyrektora przedszkola/szkoły prowadzącej dyżur. Wpłaty należy dokonać 

u intendentki przedszkola/szkoły.  

Brak wniesienia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację 

rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym                         

w szkole. 

 Zobowiązuję się również do uiszczenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego                              

w przedszkolu dyżurującym w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w ramach których przedszkole 

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z uchwałą nr. XXX/215/2017 z dnia 28 

kwiecień 2017 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda.  

 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka z przedszkola 

następujące osoby: 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez 

wskazaną – upoważnioną osobę. 

 

 

1. ……………………………….………………….............................. 

(imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, nr telefonu) 

 

2. ……………………………………….………….............................. 

(imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, nr telefonu) 

 

3.…………………………………….……………............................... 

(imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, nr telefonu 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO 

(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1,   ze zm.) informujemy: 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych  

Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka 

na dyżur wakacyjny i organizacji opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu/szkole. 

Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola/szkoły, do którego złożono 

wniosek .  

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez 

okres wskazany w obowiązującym w placówce jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów  

związanych z organizacją i zapewnieniem dyżuru wakacyjnego i organizacji opieki nad 

dzieckiem w dyżurującym przedszkolu/szkole. zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, 

poz. 2  

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

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

   (Miejscowość,   data)                                 Czytelne podpisy:   matki/opiekunki*  i   ojca/opiekuna* 

 

 Adnotacje dyrektora przedszkola/szkoły………........................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

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

 (pieczątka przedszkola/szkoły)                                     (pieczątka i podpis dyrektora przedszkola/szkoły) 


