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 Dane rodziców 
 
.......................................................................................................... 

   (imię i nazwisko rodzica) 
 
.......................................................................................................... 

   (imię i nazwisko rodzica) 
 
.............................................        ...................................................... 

 (telefon kontaktowy)                          (kontaktowy adres e-mail) 
 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 
/trwający w okresie 15.07. 2019r. -  30.08. 2019 r./ 

do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Częstochowie 
 

 

Prosimy o przyjęcie na dyżur wakacyjny:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… ur.……………………………………………………………………….,  

                                                 (imię i nazwisko dziecka)                                                                 (data urodzenia)    
                    

zamieszkałego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                  (adres zamieszkania dziecka – ulica i nr domu) 
                 

PESEL dziecka  
     

Obecnie dziecko uczęszcza do przedszkola/ zespołu szkolno-przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                (nazwa i adres przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego/szkoły podstawowej)   
 

 

 

Dziecko będzie korzystało z wyżywienia i dyżuru wakacyjnego w terminie: 

• Od …………………………… do ……………………………, w godzinach od …………………………… do ……………………………  

• w dni dyżuru wakacyjnego:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

1. Przyjmujemy do wiadomości, że: 

1) dzienna stawka żywieniowa w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” wynosi  

    12,00 zł /cztery  posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek/; 

2) opłata stała za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 450,00 zł; 

3) opłata dzienna za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosi 35,00 zł; 

4) opłata za pobyt i wyżywienie dziecka podczas dyżuru wakacyjnego jest dokonywana z dołu   

   /maksymalnie do trzech dni po ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu/;  

5) opłaty należy dokonać na konto nr: 20 1050  1142 1000 0090 31 67 3727; 
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6) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Częstochowie funkcjonuje w dni robocze, 
     w godz.6.30 - 17.00; 
 7) opłata za stawkę żywieniową  nie jest naliczanie po zgłoszeniu przez rodzica nieobecności  

     dziecka w   przedszkolu dzień wcześniej do godz. 16.30; 

8) brak wniosku oznacza rezygnację rodziców z miejsca w dyżurującej placówce i powoduje  

     wykreślenie  dziecka z listy kandydatów zapisanych na dyżur. 

 

 

2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych. 

• Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia 

dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji opieki nad dzieckiem w dyżurującym 

przedszkolu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor  Niepublicznego 

Przedszkola „Bajkowy Świat” w Częstochowie, do którego złożono wniosek. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku. 

Oświadczam, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych 

oraz ich poprawiania - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych 

osobowych (. Dz. U. z 2018 poz. 1000).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

…………………………………………………………………                                                              …………………………………………………………………           
                    (czytelny podpis rodzica)                                                                                                                 ( czytelny podpis rodzica) 

 


