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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

 
Wypełniony w elektronicznym systemie wniosek należy podpisać  profilem zaufanym lub wydrukować  

i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu w pierwszym wybranym turnusie.  
  

 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL*            

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  Dzielnica*  

Nr domu*/Nr 

mieszkania  Kod pocztowy*  

 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 

Przedszkole do którego dziecko uczęszcza/w którym ma zapewnione miejsce:  

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi) art. 127 

ust. 1, 4 i 14 ustawy Prawo oświatowe 

TAK NIE 

Pesel rodzeństwa: 

(dotyczy tylko rodzeństwa, dla 
którego będzie składany wniosek 

na dyżur wakacyjny)  

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) 

Rodzic/Opiekun prawny 

*Imię  *Nazwisko  
 

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/Nr mieszkania  Kod pocztowy  
 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon kontaktowy **  

Adres e-mail**  
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun  
(niepotrzebne skreślić) 

Rodzic/Opiekun prawny 

*Imię  *Nazwisko  
 

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  
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Ulica  Dzielnica  

Nr domu/Nr mieszkania  Kod pocztowy  
 

    
 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy **  

Adres e-mail**  

Pola oznaczone (*) są wymagane 

(**) W przypadku braku informacji o numerze telefonu i adresie e-mail jedyną drogą kontaktu przedszkola/ szkoły będzie korespondencja 

listowna, co znacznie wydłuży ten proces. Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia 

do skrzynki pocztowej adresata. 
 

 

WYBRANE PLACÓWKI/DYŻURY WAKACYJNE 

Pole o nazwie „Z jakich terminów w wybranym turnusie będzie korzystać dziecko:" ma charakter informacyjny i nie ma wpływu na 

przydział miejsca. 

Turnus I (termin pierwszy 4-8 lipca, termin drugi 11-15 lipca, termin trzeci 18-22 lipca) 

Turnus II (termin pierwszy 25-29 lipca, termin drugi 1-5 sierpnia, termin trzeci 8-12 sierpnia) 

Turnus III (termin pierwszy 16-19 sierpnia, termin drugi 22-26 sierpnia, termin trzeci 29-31 sierpnia) 
 

 

WYBRANE PLACÓWKI / DYŻURY WAKACYJNE* (kolejność placówek jest istotna w procesie zapisów) 

LP Przedszkole/szkoła 

Turnus I (4 lipca – 22 lipca) 

Z jakich terminów w wybranym turnusie będzie korzystać dziecko: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

WYBRANE PLACÓWKI / DYŻURY WAKACYJNE* (kolejność placówek jest istotna w procesie zapisów) 

LP Przedszkole/szkoła 

Turnus I (25 lipca – 12 sierpnia) 

Z jakich terminów w wybranym turnusie będzie korzystać dziecko: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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9.  

10.  

  

 

WYBRANE PLACÓWKI / DYŻURY WAKACYJNE* (kolejność placówek jest istotna w procesie zapisów) 

LP Przedszkole/szkoła 

Turnus I (16 sierpnia – 31 sierpnia) 

Z jakich terminów w wybranym turnusie będzie korzystać dziecko: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA DYŻUR WAKACYJNY 

1 

Dziecko uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej 
 
W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę przedszkola/szkoły 
podstawowej, w której kandydat spełnia kryterium: 
 
...................................................................................................................... 

TAK NIE 

2 

Dziecko uczęszczające do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w dzielnicy m.st. Warszawy, w której znajduje się dyżurujące 
przedszkole/oddział przedszkolny 
 
W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę przedszkola/szkoły 
podstawowej, w której kandydat spełnia kryterium: 
 
...................................................................................................................... 

TAK NIE 

 

Pouczenia 
Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w 

terminie 14 dni od opublikowania informacji o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny, w wysokości i na rachunek 

wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły prowadzącej dyżur (zgodnie z zarządzeniem nr 189/2019 Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w 

przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki). 

W treści przelewu należy wpisać – ,,opłata za wyżywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko dziecka". 

Brak wniesienia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z 

miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.  

Dyżurujące przedszkola, odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez m.st. Warszawę zapewniają 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 

2017 r.  w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym* 
TAK NIE 

 

 

 
............................................................................................ 

(podpis rodzica/rodziców opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
  

 
 
informujemy, że: 
  

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu zapisów na dyżury wakacyjne są przedszkola  
i szkoły wybrane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata we wniosku (dane kontaktowe każdej z placówek znajdują 
się w części wniosku zatytułowanej: ,,WYBRANE PLACÓWKI/DYŻURY WAKACYJNE"). 
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej placówce - możliwy jest przy użyciu danych 
kontaktowych placówki. 
3) Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
4) Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający 
i obsługujący system zapisów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej 
uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; za zgodą rodzica dane osobowe mogą być 
udostępnione innemu dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne w celu 
zapewnienia dziecku miejsca w tej jednostce, 
5) Informacje dotyczące prowadzonych zapisów na dyżury wakacyjne, w tym w szczególności informacje o fakcie 
zakwalifikowania i przyjęcia kandydata mogą być wykorzystywane (za pośrednictwem systemu informatycznego 
wspierającego prowadzenie procesu zapisów) przez przedszkola/szkoły wskazane we wniosku w części ,,WYBRANE 
PLACÓWKI/DYŻURY WAKACYJNE",  w celu usprawnienia procesu zapisów i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc. 
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
7) Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dokumentacja zapisów na dyżur wakacyjny będą 
przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.10.2022 r. 
8) Rodzicom/prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 
zapisów na dyżury wakacyjne. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 
9) W ramach prowadzenia procesu zapisów na dyżury wakacyjne dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) 
lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło być zrealizowane . Podobnie 
ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie zapisów jest art. 6 ust. 1 lit. coraz  art. 9 
ust. 2 lit. g RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO). 
10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 
11) Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli 
twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie zapisów na dyżury wakacyjne narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia 
skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 
12) Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym 
ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole lub umożliwiającym 
korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie zasad zapisów na dyżury wakacyjne, co wynika w szczególności z 
przepisów wskazanych w pkt 3. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w 
procesie zapisów na dyżury wakacyjne do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. 
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POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU 

 

 

Imię kandydata: ...........................                          

Nazwisko kandydata: ........................... 

  

  

Nazwa Przedszkola/Szkoły Podstawowej pierwszego wyboru w pierwszym wybranym turnusie:  

 

................................................................................. 

 

 

  

Data złożenia wniosku:                                                    Pieczątka Przedszkola/Szkoły Podstawowej 
                                                                                                     lub podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
..............................                                                                                         ..............................                   

  

  

 
  

  

  

 

  

 

 


