
Przedszkole nr 29z Oddziałami Integracyjnymi 

41-310 Dąbrowa Górnicza 

ul. Ludowa 4 

tel.: 32 262 22 29 

Data i godzina zgłoszenia 
 

……………………………. 

 

Placówka do której 

uczęszcza dziecko 
 

…………………………….. 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  
na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie 

Górniczej od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r. 
 

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym. Poświadczenie 

nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. Nr 88, poz. 1600 ze zm.). 

Wniosek należy złożyć tylko w Przedszkolu nr 29 w Dąbrowie Górniczej w terminie od 

04.05.2021 r. do 14.05.2021 r. 
 

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. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu (od – do) 

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



V. Ilość posiłków* 
 

jeden posiłek:  śniadanie - 2,50 zł       

                         obiad        - 3,70 zł          

dwa posiłki: śniadanie + obiad        - 6,20 zł            

                     obiad + podwieczorek - 5,50 zł     

trzy posiłki:   

         śniadanie + obiad + podwieczorek  - 8,00 zł   

∗   zaznaczyć właściwe 
 

VI. Oświadczenia dotyczące treści wniosku 
 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) obejmującymi zasady rekrutacji do 

przedszkoli oraz przepisami wykonawczymi. Mam świadomość przysługujących dyrektorowi 

przedszkola rozpatrującego niniejszy Wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności 

wskazanych w powyższych oświadczeniach.  

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

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

 

VII. Informacje dotyczące danych osobowych 

 
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na dyżur wakacyjny jest dyrektor 

Przedszkola nr 29  Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej z siedzibą: 41-310 

Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 4. 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  pan  Łukasz  Więckowski:  tel. 503 038 001, adres e-mail:  

biuro@lumiconsulting.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: 

L119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149, 150 i art. 31 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). 

 

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

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

 

VIII. 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 2018 r. poz. 996 ze zm.): 
 

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

 

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

  

 

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


