
 
 
Ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r. 

ANKIETA  

dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez 

przedszkole/szkołę podstawową w lipcu i sierpniu 2021 r. 

 

…….………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko dziecka 

1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach lipcu i sierpniu 

dla swojego dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie) 

TAK  

NIE  

 

2. Termin przerwy w działaniu przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w 2021 r.  

 

16 – 31 sierpnia 

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli przedszkole 

funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący 

przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

 

W okresie przerwy przedszkole/szkoła podstawowa nie organizuje opieki. 

  

3. Jeżeli deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym to 

kiedy? 

Okres Zaznaczyć   
X 

 

(należy wprowadzić zgodnie z instrukcją) 
 

   

  

   

     

  

  

 

Warszawa, dn. ………………………..2021 r. 

 

……………………………………………….                              …….………………………………………. 
         (podpis matki/opiekunki prawnej)                                                                      (podpis ojca/opiekuna prawnego) 



 
 
Ankieta dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r. 

Instrukcja  
do ANKIETY dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej 

świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową w lipcu i sierpniu 2021 r. 

 

W pkt. 2 należy wprowadzić uzgodniony z radą rodziców termin przerwy w pracy przedszkola 

 

W pkt. 3 w kolumnie Okres należy dostosować wykaz terminów w których przedszkole będzie 

organizowało opiekę wg następującego schematu: 

 

od 1 lipca do 2 lipca  

od 5 lipca do 9 lipca  

od 12 lipca do 16 lipca  

od 19 lipca do 23 lipca 

od 26 lipca do 30 lipca 

od 2 sierpnia do 6 sierpnia 

od 9 sierpnia do 13 sierpnia 

od 16 sierpnia do 20 sierpnia 

od 23 sierpnia do 27 sierpnia 

od 30 sierpnia do 31 sierpnia   

 


