
ANKIETA   

 

1. Imię nazwisko osoby wypełniającej ankietę:  ……………………………………………………….. 

2. Imię, nazwisko dziecka: …………………………………………………………………. 

3. Grupa: ………………………………………………………………… 

4. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w dyżurze opiekuńczo - wychowawczym w 

następujących terminach: 

 01-05.06.2020r. 

 08-10.06.2020r. 

 15-19.06.2020r. 

 22-26.06.2020r. 

(proszę o podkreślenie tych wszystkich dat, na które jest zapotrzebowanie przysłania 

dziecka na dyżur) 

5. Czy rodzice/opiekunowie prawni dziecka obecnie pracują: 

 Matka – tak/nie 

 Ojciec – tak/nie 

6. Charakter pracy: 

 Matka - praca stacjonarna / praca zdalna  

 Ojciec – praca stacjonarna / praca zdalna  

7. Czy rodzice opiekunowie/prawni są pracownikami ochrony systemu zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujące zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Matka- tak/nie 

Jeśli tak, proszę podać, czym się Pani zajmuje 

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

 

 Ojciec – tak/nie 

Jeśli tak, proszę podać, czym się Pan zajmuje 

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

8. Czy rodzice/opiekunowie prawni podczas pobytu dziecka na dyżurze wychowawczo-

opiekuńczym będą przebywali w domu na: 

 Urlopie wychowawczym 

 Urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

 Zwolnieniu lekarskim 

 Urlopie wypoczynkowym 

 Innym wolnym od pracy 

 Nie dotyczy 

 



Ze względu na dostosowanie się do wytycznych GIS przedszkole dysponuje ograniczoną ilością miejsc 

w poszczególnych grupach, a w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których oboje 

rodziców/opiekunów prawnych pracuje stacjonarnie i nie ma możliwości pracy zdalnej oraz 

rodzice/opiekunowie prawni, którzy są pracownikami ochrony systemu zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujące zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzieci będą zapisywane na dyżury tygodniowe, 

rozpoczynające się od każdego poniedziałku. 

Potwierdzeniem spełniania wytycznych jest zaświadczenie z pracy, które będzie zawierało 

następujące informacje: 

 Dane rodzica, 

 Informację o pracy stacjonarnej/zdalnej oraz do kiedy taki charakter pracy będzie obowiązywał 

 W przypadku uprzywilejowanych stanowisk pracy wymienionych w wytycznych GIS oraz 

powyżej informację, informację, jakie stanowisko pracy zajmuje pracownik oraz/lub, że 

realizuje zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zaświadczenia z pracy, które nie będą potwierdzały powyższych informacji będą odrzucane, co 

oznacza, że kryteria przedstawienie w ankiecie nie będą brane pod uwagę. 

 

W przypadku spełniania tych samych kryteriów przez więcej niż jednego ankietowanego, pod 

uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. 

 

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej ankiecie jest Publiczne Przedszkole 

„Przystań Elfów”. Dane przetwarzane są w celu przyjęcia dziecka do Przedszkola i ich podanie jest 

konieczne, zgodnie i na podstawie ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, 

wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także wytycznych GIS oraz w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów administratora. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym 

odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty 

upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie 

której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania oraz 

obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące 

przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej  

w siedzibie i na stronie www Administratora. 

 

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

(data, podpis) 


