
Ankieta   Przedszkole Nr 96 „ Jarzębinka” 
 

Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność spełnienia wymogów reżimu sanitarnego ,organ 
prowadzący  przedszkole jest zobowiązany ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. 

 
W pierwszej kolejności z przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego winny skorzystać te dzieci, 

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu - zachęcamy do 
pozostawienia dziecka w domu. 

 
1. Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Grupa wiekowa, do której uczęszcza dziecko:…………………………………………………………………………………. 

 
3. Czy rodzic deklaruje chęć, by dziecko uczestniczyło w dyżurze wakacyjnym organizowanym przez 

placówkę w czasie pandemii COVID-19 z zastosowaniem reżimu sanitarnego? ..................................... 
 

4. Czy oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują w okresie trwania przedszkolnego dyżuru 
wakacyjnego? .................................. 

 
5. Czy któreś z rodziców dziecka pracuje w jednym z poniższych zawodów: 
- pracownik systemu ochrony zdrowia …………………………………. 
- pracownik służb mundurowych ……………………………… 
- pracownik handlu ………………………… 
- pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem,     
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 …………………………… 
- pracownik instytucji związanych z utrzymaniem i działalnością miasta ……………………….. 

 
6. Proszę zadeklarować termin, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu w czasie dyżuru 

wakacyjnego: od dnia ………………………………………...……… do dnia ………………………………………………… 
 

7. Proszę zadeklarować godziny pobytu dziecka w przedszkolu, mając na uwadze, że ze względów 
organizacyjnych pobyt nie może przekraczać 10 godzin dziennie: 

 od godz. ……………………… do godz. ……………………………. 
8.Czy w miejscu zamieszkania dziecka ktoś przebywa na kwarantannie? .................................... 

 
9. Czy dziecko w ciągu ostatnich 2 tygodni miało kontakt z kimś, kto w przeciągu tych 2 tygodni został 

objęty kwarantanną? ………………………………………………….. 
10. Proszę podać aktualne numery telefonów kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 
w jednostkach oświatowych. …………………………. …………………………………………………………………………………. 

 
 

data podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

Uwaga: Gdyby sytuacja uległa zmianie prosimy uaktualnić punkty 7 i 8 przed przyjściem dziecka na dyżur. 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 96 „Jarzębinka” 
NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU 2020 ROKU 

W WARUNKACH REŻIMU SANITARNEGO 
 

Proszę o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia ………..…….. do dnia ……………………. 

Godziny, w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola od …………. do ………………….. 

1. Dane osobowe dziecka 

PESEL …………….……………………………. Imię …………….…….. Drugie imię ……..………..  
Nazwisko …….…………………… 
Data urodzenia …………………………………..…… 
2. Adres zamieszkania dziecka 

Ulica ………………………………………..……….. Nr domu …………. Nr lokalu ……………… 
Kod …………. Miejscowość ………………………… 
3. Dane rodziców* 

4. Dane rodzica (matki) 

Imię ………………….………………… Nazwisko ……….……………………. 
Telefon kontaktowy  ………………………………………….. 
Adres e-mail  ………………………………….………………. 
5. Dane rodzica (ojca) 

Imię ……….……………………………………. Nazwisko ……….……………………. 
Telefon kontaktowy  ………………………………………….. 
Adres e-mail  ……………………………….…………………. 
6. Adres zamieszkania rodzica (matki) (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica ………………………………………..……….. Nr domu …………. Nr lokalu ……………… 
Kod …………. Miejscowość ………………………… 
7. Adres zamieszkania rodzica (ojca) (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica ………………………………………..……….. Nr domu …………. Nr lokalu ……………… 
Kod …………. Miejscowość ………………………… 
* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą 

nad dzieckiem. 
8. Informacja o wykonywaniu pracy 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni aktualnie wykonują pracę w ramach pracowniczego stosunku 

pracy, na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko) TAK / NIE* 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na 

przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia naboru do przedszkola na dyżur 

wakacyjny.  

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z 

zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19 w jednostkach oświatowych.  

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z 
późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich 
poprawiania w siedzibie właściwej przedszkola. 

 

Podpis rodzica (matki)         Podpis rodzica (ojca) 
…………………………      ………………………. 

Data przyjęcia zgłoszenia 
(wypełnia placówka) 


