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Dane rodziców/opiekunów prawnych 
 
 

 
................................................................................................,                                                                                        …......................................................................... 
   (imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego)                                                                                       (imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego)   
 
 
Nr kontaktowy …………………………………………………………..                                      nr kontaktowy…………………………………………………………………….. 
                                              

Wniosek o przyjęcie dziecka na  wakacje 
do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach 

 

 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka na wakacje: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………, …………………………………………………………………………………. 
                                (imię i nazwisko dziecka)                                   urodzony(dzień-miesiąc-rok) 
                                                                                                   
                    

zamieszkałej/zamieszkałego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                 (adres zamieszkania dziecka – ulica i nr domu) 

                    
 
W przedszkolu w okresie wakacji  dziecko będzie przebywało: 
          

 Pobyt od dnia – do dnia Godziny pobytu  od-do Dziecko będzie korzystało           
z posiłków: śniadanie, obiad, 
podwieczorek 
 
 

Miesiąc Lipiec 2022r.  
 
 

  

Miesiąc  Sierpień do 
dnia 26.08.22r. 

 
 
 

  

                       

Dodatkowe informacje o dziecku np. stała choroba, alergie itp. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA WAŻNE  INFORMACJE! 
 

• Obowiązkiem rodzica jest uiszczenie opłaty za wyżywienie na konto bankowe przedszkola: 
 32 8450 0005 0070 0700 0143 0140, za okres wakacji w terminie od 01.07.2022 r. do 05.07.2022 
r., za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie wakacji. 
 

 Brak wpłaty za wyżywienie do dnia 05.07.2022 r. oznacza rezygnację rodziców/opiekunów 
prawnych z miejsca w przedszkolu, w okresie wakacji i powoduje wykreślenie dziecka z listy 
dzieci zapisanych. 
 

 Tylko zgłoszona, długotrwała nieobecność dziecka (spowodowana np. chorobą) do godziny               
8.30 będzie odliczona z opłaty wniesionej za pobyt dziecka w wakacje. 
 

 Do 15.06.2022 r. rodzic ma obowiązek poinformować o ewentualnej rezygnacji z pobytu dziecka 
w przedszkolu w okresie wakacji. 
 

 Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę 
programową wychowania przedszkolnego. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZACE BRAKU MOŻLIWOSCI ZAPEWNIENIA DZIECKU OPIEKI 
 W OKRESIE WAKACYJNYM 

 
Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który samotnie 
wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują zawodowo i nie korzy-
stają w tym okresie z urlopu. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE TREŚCI WNIOSKU 
 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świa-
domy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
Łazy, dnia …………………………………..                                                             ……………………………………………………………… 
                                                                                                                                  Podpis rodziców/opiekunów prawnych   
 

 
 
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

przyjmujemy do wiadomości, że: administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach, tel. 

326729459, e-mail: pp1_lazy@wp.pl, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 
ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu, 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 celami przetwarzania danych są: rekrutacja, a po pozytywnym wyniku rekrutacji w dalszej kolejności cele 
wynikające z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o 
systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki, 

 ostatnim celem przetwarzania danych będzie ich archiwizacja zgodnie z kategorią archiwalną określoną w 
przepisach o archiwizacji, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, 
kancelarie prawne, itp.), 

 przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub 
naruszało RODO, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 
profilowanie.                                                      
 

                                                                                                                                 
                                                                                               ..                          
 

Łazy, dnia …………………………………..                                                             ……………………………………………………………… 
                                                                                                                                  Podpis rodziców/opiekunów prawnych   


