
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 
do Przedszkola Publicznego nr 16  w Ostrowcu Świętokrzyskim 

w roku szkolnym2021/2022 

Dyżur wakacyjny jest organizowany celem zapewnienia w pierwszej kolejności opieki 
dzieciom rodziców, którzy obydwoje pracują oraz rodziców pracujących - samotnie 
wychowujących dziecko. 

1.  Nazwisko i imię/imiona dziecka 
 

2.  Data urodzenia dziecka  

3.  Nr PESEL dziecka 

 

           

w przypadku braku PESEL - seria i numer paszportu  lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

4.  
Nazwiska i imiona rodziców 
dziecka 

matki  

ojca  

5.  
Dane kontaktowe rodziców 
dziecka 

matka nr telefonu kontaktowego: 

ojciec nr telefonu kontaktowego: 

6.  
Preferencje do zapisu 
(zaznaczyć właściwe kryteria) 

 matka pracująca 

 ojciec  pracujący 

 rodzic/opiekun pracujący, samotnie wychowujący dziecko 

7.  

Proszę zaznaczyć wybrany 
termin pobytu dziecka podczas 
dyżuru wakacyjnego, który pełni 
Przedszkole Publiczne nr 16 
(osiedle Pułanki 6): 

 1 - 8 lipca 2022 r.11 - 15 lipca 2022 r. 

 18 - 22 lipca 2022 r.25 - 29 lipca 2022 r. 

8.  
Planowane godziny pobytu 
dziecka w Przedszkolu nr 16: od.........................do......................... 

9.  

Proszę zaznaczyć wybrany 
termin pobytu dziecka podczas 
dyżuru wakacyjnego, który pełni 
Przedszkole Publiczne nr 7 
(osiedle Słoneczne 28) 

 1 - 5 sierpnia 2022 r..8 - 12 sierpnia 2022 r. 

 16 - 19 sierpnia 2022 r..22 - 26 sierpnia 2022 r. 

 29 - 31 sierpnia 2022 r. 

10.  
Planowane godziny pobytu 
dziecka w Przedszkolu nr 7: od.........................do......................... 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

 …….…………………………………… 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY 

1. Administratorami danych osobowych są: Przedszkole Publiczne nr 16 os. Pułanki 6, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski, adres email: pp16@przedszkole.ostrowiec.pl oraz Przedszkole Publiczne nr 7 os. Słoneczne28, 27-
400 Ostrowiec Świętokrzyski, adres email: pp7przedszkole.ostrowiec.pl. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolach, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
Ustawy o systemie oświaty. 

3. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu znajdują się na naszej 
stronach internetowych: www.przedszkole16.ostrowiec.pl orazwww.pp7ostrowiec.pl/w zakładce RODO. 


