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Data wpływu ……………………..
I.dz. ……………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DO DYREKTORA ZSP
w Konarzynach

(wypełniać drukowanymi literami)

Proszę o przyjęcie dziecka do Oddziału przedszkolnego (klasa „0”) ZSP w Konarzynach.
DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

……………………………

……………………………………

Miejsce urodzenia
…………………………………………….

PESEL
W przypadku braku numeru PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka
………………………..

…………………………..

………………………………………………………….. ……………..

…………

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr lokalu

Nr domu

Adres zameldowania dziecka
………………………..

…………………………..

………………………………………………………….. ……………..

…………….

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr lokalu

Nr domu

INFORMACJE DODATKOWE
Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie zdrowia dziecka,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
POBYT DZIECKA W PLACÓWCE
(zaznaczyć właściwe)

W grupie przedszkolnej czynnej 5 godzin dziennie

od godz. …………… do godz. ……………….

w grupie przedszkolnej czynnej powyżej 5 godzin dziennie

od godz. …………… do godz. ……………….

Posiłki spożywane w przedszkolu(zaznaczyć x)
śniadanie
obiad
podwieczorek
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DANE RODZICÓW
Dane ojca

Dane matki
Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e‐mail

Adres e‐mail

Adres zamieszkania matki

Adres zamieszkania ojca

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

OŚWIADCZENIE
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny:
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
w celach statystycznych i spraw związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań
finansowych wobec przedszkola.

Podpis rodzica

Do wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć x)
Oświadczenie dot. wielodzietności rodziny kandydata
Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata
Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata
Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą
Oświadczenie obojga rodziców kandydata, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Oświadczenie obojga rodziców kandydata o zamiarze podjęcia pracy
Oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata, jest już wychowankiem przedszkola lub uczęszcza do szkoły
podstawowej lub innej
Oświadczenie dot. dogodnego (względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata) położenia
przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty
Oświadczenie rodzica, że oprócz kandydata do przedszkola, rodzice/opiekunowie wychowują dziecko w wieku
do 2 lat
Inne

Łączna ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
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Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informujemy, iż:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZSP w Konarzynach z siedzibą przy
ul. Szkolnej 12 w Konarzynach, zwany dalej Administratorem.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować
za
pomocą
poczty
elektronicznej:
rafal.machut@gmail.com
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w roku
szkolnym 2019/2020 oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa oświatowego.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu: w przypadku dzieci
które zostaną przyjęte do oddziału przedszkolnego na czas uczęszczania do placówki, a w przypadku
dzieci, które nie zostaną przyjęte przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
Przyjąłem/łam do wiadomości i wyrażam zgodę:

………………………………………………………………………….
Podpis rodzica

