
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR 
WAKACYJNY W MIESIĄCU SIERPNIU 

Wniosek należy złożyć w macierzystym przedszkolu do dnia 15 lipca 2020r. Płatności za pobyt dziecka 
należy regulować na konto przedszkola, do którego dziecko będzie uczęszczało w czasie wakacji. 
Bezwzględnie prosimy o dołączenie zaświadczenia o braku urlopu w okresie, na który zgłaszacie Państwo 
dziecko do przedszkola ( lub o okresie urlopu).  
Prosimy o precyzowanie dat potrzeby opieki, dokładne określanie od…..do -  pozwoli nam to na ustalenie 
miejsc opieki dla jak największej liczby dzieci. 

 
Zgłaszam ......................................................................................................................................... 
    (imię i nazwisko dziecka) 

 
............................................................................................................................................................. 
    (data  urodzenia) 

 
............................................................................................................................................................. 
    (adres zamieszkania) 

 
na dyz ur w miesiącu sierpniu, na czas  od ..........................       do................................ 
 
w godzinach od……………….. do …………………….. 
 
Telefony kontaktowe do rodzico w (jez eli posiadają) 
Prywatne: 
 
............................................................................................................................................................. 
       (mama)        (tata) 
Ewentualnie do pracy lub innych członko w rodziny, kto rzy są upowaz nieni 

do odbioru dziecka:………………………………………………………………………………….. 

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

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

Upowaz niam do odbioru mojego dziecka z przedszkola, w wyz ej 
wymienionym czasie, następujące osoby: 
 
Lp.           Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

   
   
   
   
   
   
                       
 

-Verte- 



Inne istotne uwagi niezbędne do zapewnienia dziecku prawidłowej opieki ( dot. np. 

zdrowia)……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

......................................................................................... 
 
                                                                                          (data, podpisy rodziców) 
 

 

 

Klauzula Informacyjna 

Administratorem danych osobowych jest przedszkole do którego państwo 
składają wniosek. 
Administrator powołał IOD panią Dorotę Kruszyńską z którą można 
skontaktować - e-mail: iod.oswiata.krosnoodrzanskie@gmail.com 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
Zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów rekrutacji 
dzieci do przedszkola na okres wakacji oraz  zapewnienia im odpowiedniej opieki                           
i bezpieczeństwa. Po okresie wakacyjnym i rozliczeniu obecności w przedszkolu                                  
w okresie wakacji wnioski zostaną trwale zniszczone. 

 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo                                     
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 
danych osobowych ( Urząd Ochrony Danych Osobowych). 


