Wniosek na dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej
w terminie od 16.08.2022r. do 31.08.2022r.
Rodzic/opiekun prawny deklaruje termin pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym w okresie:

od ………….…….. do ………………..1
Wniosek dotyczy dziecka z jednostki macierzystej: TAK / NIE2
Czy obydwoje rodzice/prawni opiekunowie aktualnie świadczą pracę? TAK / JEDEN PRACUJE3
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię:………………………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………………..
Data urodzenia:…………………………………………………………………...
PESEL:…………………………………………………………………………...

II.

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA I RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Adres
zamieszkania

Adres
zamieszkania

Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

Ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało w oddziale
przedszkolnym podczas dyżuru wakacyjnego (należy zaznaczyć
właściwe)
Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym podczas dyżuru
wakacyjnego

Śniadanie
Obiad
Podwieczorek
od………… do…………

INNE INFORMACJE O DZIECKU
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

należy podać interesujący rodzica termin pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym
właściwe podkreślić
3
właściwe podkreślić
1
2

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny
(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2345 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze
stanem faktycznym.
………………………………………………….
podpis matki / prawnego opiekuna 1

………………………………………………..
i/lub

podpis ojca / prawnego opiekuna 2

Oświadczam, że:
 niezwłocznie
powiadomię
dyrektora
przedszkola/szkoły
o
zmianie
danych
zawartych
we wniosku,
 zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu przedszkola/szkoły,
 zobowiązuję się do uregulowania opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu (ponad czas niezbędny
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego) w chwili podpisania porozumienia lub przed
rozpoczęciem dyżuru wakacyjnego w terminie wyznaczonym w porozumieniu,
 jestem świadomy, że niedokonanie wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy
dyżuru wakacyjnego,
 zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
zgłoszoną nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku opiekę i bezpieczeństwo,
 zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola/oddziału przedszkolnego tylko zdrowego dziecka.

Dąbrowa Górnicza, dn. ……………….

…..…………………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Informacje dotyczące danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA W ZWIĄZKU Z ZAPISANIEM DZIECKA
NA DYŻUR WAKACYJNY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły mgr Anetę Szewczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42-524, ul. Górna 1.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: odo@cuw.dg.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych na dyżur wakacyjny zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku, w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy administracji oraz pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 28
z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Dąbrowie Górniczej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym w Oddziałach Przedszkolnych
Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Dąbrowie Górniczej oraz
archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka oraz prawo do sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani oraz danych dziecka, narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zapisaniem
dziecka na dyżur wakacyjny.

………………………………………………
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

…………………………………………
i/lub

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

