
 Wniosek należy złożyć w Szkole Podstawowej w Krzczonowie do dnia 29 marca 2019 roku do godziny 15.00. 
 

WNIOSEK - KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA 

PSZCZOŁY „WOJNARA”  W KRZCZONOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

Dane osobowe dziecka 

 
PESEL Imię Drugie imię  Nazwisko  

      

Data urodzenia Miejsce urodzenia     

 
    

Adres zameldowania dziecka 
Ulica 

 

nr domu 
  

nr lokalu 
 

       

Kod Miejscowość  Poczta   

 
 

   

Gmina     

 
    

Adres zamieszkania dziecka 
*(należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres zamieszkania jest inny, niż adres zameldowania) 

Ulica nr domu nr lokalu 

   
Kod Miejscowość Poczta 

  
Gmina 

 
II. DEKLAROWANA LICZBA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego w wymiarze 9 godzin dziennie, od godz . 7.00 do godz. 16.00 

 

Dziecko korzystać będzie z posiłków. 

śniadanie - codziennie dziecko przynosi śniadanie i kubek 

obiad - zupa - catering 

 Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą się starać o refundację kosztów obiadu w 

GOPS Opatowiec 
 

 

RODZEŃSTWO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA 

(podać imiona i rok urodzenia) 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

III. INFORMACJE DODATKOWE (wpisać „TAK” lub „NIE”) 
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego ……………………. 

Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych: 

Matka ……………… 

Ojciec ……………… 

Dziecko w rodzinie zastępczej …………………….. 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności …………………………………….….. 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ……………………..…… 

Dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju …………………… 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej placówki ……………………………………………. 

Choroby, wady, uczulenia ………………………………………………………………….. 

  -      

 

           

 

  -      

 



IV. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

MATKA (imię i nazwisko) OJCIEC (imię i nazwisko) 

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

Rodzaj pracy: stała / dorywcza / zasiłek *  stała / dorywcza / zasiłek * 

 

Nazwa i miejsce zakładu pracy …………………… ……………………………………………. 

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

Godziny pracy ……………………………… ……………………………………………. 

Telefon do natychmiastowego kontaktu (KONIECZENIE podać aktualny, zawsze dostępny numer) 

…………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………… 
 

Zobowiązuje się do regulowania w terminie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca należności za obiady za poprzedni 

miesiąc 

 

Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w 

sytuacjach szczególnych (np. choroba dziecka). Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie danych 

osobowych wymienionych w karcie zgłoszenia w celu wskazanym powyżej, zastrzegając sobie prawo do 

wglądu i poprawy danych 

- podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 z póź.zm.) 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny 

(Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm) – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach. 

 

Miejscowość: ................................. Data: ............................ - marzec - 2019 rok 

 
 

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

(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 
 

V. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA 

1. ………………………………………. został(a)/nie został(a)* przyjęty(a) do Punktu Przedszkolnego 

(imię i nazwisko dziecka) 

od dnia ................................................................. dnia ........................................................... 

 
2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia 

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

 

 
……………………………………. 

 
()* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka  jest Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie; Krzczonów 41; 28-520 Opatowiec 

Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane, przez okres - od dnia 
zakończenia nauki, a następnie zarchiwizowane; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 
……………………………………………………………. 

Zapoznałem/zapoznałam się i wyrażam zgodę 

                 (Data i podpis) 
 


