WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w ROGOZINIE w roku szkolnym ............./..............
Przedszkolem pierwszego wyboru jest ……………………………………….……………………………….
(jeżeli Przedszkole Samorządowe w Rogozinie jest przedszkolem pierwszego wyboru, proszę wpisać jego nazwę;
jeżeli wniosek złożony został w więcej niż jednym przedszkolu – w każdym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
wpisywać należy to samo przedszkole – to, które jest przedszkolem pierwszego wyboru)

Kartę złożyłam/em również w przedszkolach: ………………………………………………………
1.

DANE INDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

DATA URODZENIA

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
UL.

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

3. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
UL.

NR DOMU

NR LOKALU

KOD

MIEJSCOWOŚĆ

4. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
( proszę właściwe pokreślić )
OD/DATA
(proszę wpisać)

RODZAJ POSIŁKÓW

GODZINY POBYTU
Ilość godzin dziennie - .......
bez posiłku

od : ………...

śniadanie

Obiad

podwieczorek

do : ………..

5. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych)
MATKA

OJCIEC

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

ADRES ZAMELDOWANIA

Telefony kontaktowe :

Telefony kontaktowe :

e-mail :

e-mail :

6. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICOW (opiekunów prawnych) INFORMACJE dotyczące
DZIECKA - np. stan zdrowia – choroby, alergie, dieta, przyjmowane leki;
opinia lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i in. )

7. KRYTERIA USTAWOWE PPRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA ( wpisać x we właściwą kratkę)

Tak

Nie

1. Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca.

2. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub
niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
8. DODATKOWE KRYTERIA, OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY (wpisać x we właściwą kratkę)

Tak

Nie

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola (lub szkoły), do którego
kandydat ubiega się o przyjęcie. Chodzi o Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Rogozinie
2. Na terenie gminy Radzanowo zamieszkują krewni kandydata, wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

3. Miejsce pracy rodzica (opiekuna) znajduje się na obszarze gminy Radzanowo.
9. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu
weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.
……………………………………..
podpis matki (opiekuna prawnego)

…………………………………………..
podpis ojca (opiekuna prawnego)

Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926
z późn. zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych w ww. karcie zgłoszenia dla potrzeb
rekrutacji.
………..…………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

…....……………….………………………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

10. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ :
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu dnia ….................................... zakwalifikowała / nie zakwalifikowała
w/w dziecko do przedszkola na ........... godzin i .....… posiłki dziennie od dnia …........................ roku.

Podpisy członków Komisji :
1. Przewodniczący :

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

2. Członek :

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

3. Członek :

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

Rogozino, ………………..…… r.

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do zespołu szkolno - przedskzolnego
Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny,
Rogozino, ul. Mazowiecka 25

09-442

Inspektor ochrony danych: Robert Majewski – Administrator Danych Osobowych, dyrektor ZS-P w
Rogozinie, dane kontaktowe: tel. 242637777
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola/ rekrutacja uczniów do szkoły/
realizacja obowiązku szkolnego
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016
r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art.
17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie
np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

…………………………………………
Imię i nazwisko ucznia/ dziecka
…………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Data: …………………………..

