
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  
na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 39  w Dąbrowie Górniczej  

od 10.08.2022 r. do 31.08.2022 r. 
 

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczenienieprawdy  

prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikające z art. 233 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r.  

Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345, poz. 2447). 

Wniosek należy złożyć tylko w Przedszkolu nr 39 w Dąbrowie Górniczej w terminie od04.05.2022 r. 

do 13.05.2022 r.(wnioski rodziców dzieci z jednostki macierzystej) 

lub  

od 23.05.2022 r. do 31.05.2022 r.(wnioski rodziców dzieci spoza przedszkola) 

 

I. Dane identyfikacyjne kandydata 
 

Imię / imiona   

Nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia  

Dzień 

 

Miesiąc 

 

Rok  

 

II. Pozostałe informacje o kandydacie 
 

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku  Numer lokalu  

 

III. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych  
 

 Matka/Opiekunka prawna Ojciec/Opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

E-mail kontaktowy    

Adres zamieszkania 

Województwo   

Kod pocztowy   

Miejscowość    

Ulica    

Numer budynku   

Numer lokalu   
 

IV. Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od………………do…….………. 

 

V. Deklarowany termin uczęszczania dziecka na dyżur od……………….do……………… 

 

VI. Numer przedszkola do którego dziecko uczęszczało w ciągu roku szkolnego ……………… 

 

VII. Ilość posiłków* 
 

dwa posiłki: 

śniadanie + obiad  - 6,80 zł 

 

trzy posiłki:   

śniadanie + obiad + podwieczorek  - 8,50 zł    

 

   podkreślić właściwe 

 



 

 

VIII. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 
 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanemfaktycznym. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywegooświadczenia. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 655) obejmującymi zasady rekrutacji doprzedszkoli oraz przepisami wykonawczymi. Mam świadomość przysługujących 
dyrektorowiprzedszkola rozpatrującego niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania okolicznościwskazanych w powyższych 

oświadczeniach. 

 

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

(podpis matki/opiekunki prawnej)                                                      (podpis ojca/opiekunka prawnego) 

 
 

IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 39 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-300 

Dąbrowa Górnicza ul. Mireckiego 25, reprezentowane przez  dyrektora Renatę Giza, tel. (32) 262-52-29, email: 

p39@edu.dabrowa-gornicza.pl 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza 

Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez 

email: odo@cuw.dg.pl lub telefonicznie: 534-971-975. 

3) Dane osobowe dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania zapisów na dyżury wakacyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6) Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie zapisów na dyżury 

wakacyjne. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ar. 18 

RODO. 

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola. 

Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

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

                  (podpis matki/opiekunki prawnej)                               i/lub                                    (podpis ojca/opiekuna  prawnego) 

 

X. Inne informacje o dziecku 
 

(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ): 
 

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

 

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

 

 Dąbrowa Górnicza, .....................................  
                                                              (data) 
 
 
 



 

PRZEDSZKOLE  NR  39  

W  DĄBROWIE  GÓRNICZEJ UL. MIRECKIEGO 25 

      10 sierpień 2022 r. – 31 sierpień 2022 r. 

 

IMIĘ  i   NAZWISKO  DZIECKA ………………………………………......................... 
 

   My niżej podpisani, oświadczamy, że posiadamy pełnię władzy rodzicielskiej i upoważniamy (na naszą odpowiedzialność) do 

odbioru z przedszkola nasze dziecko przez następujące osoby: 

 
 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

Stopień 

pokrewieńst

wa 

Seria 

 i numer 

dowodu 

osobistego1 

Numer  

telefonu 
 

 

              data, podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

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

       /podpis matki ( opiekuna)/                                                                     /podpis ojca (opiekuna)/ 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 39  w Dąbrowie Górniczej z siedzibą: 41- 300 Dąbrowa Górnicza,  
ul. Mireckiego 25 reprezentowane przez Dyrektora mgr  Renatę Giza 
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres email: odo@cuw.dg.pl, tel. 503 038 001; 
3) dane osobowe kandydatów oraz osób wskazanych przez rodziców do odbierania dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania zapisów na dyżury wakacyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO; 
4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów 
prawa; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 a po tym czasie przez okres oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 
6) osobom upoważnionym do obierania dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ,żądania ich sprostowania lub usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z  usunięciem osoby z listy osób upoważnionych do odbierania dziecka. Ponadto 
przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
7) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania; 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, t j. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 
9) podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola. 

Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

Podpisy osób upoważnionych do odbierania dziecka          . 

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

 

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

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

 

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

 

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

      

 


