
Załącznik nr 1 do regulaminu 

....................................                                        Przed wypełnieniem proszę  przeczytać całość !!                                                                        

(pieczęć szkoły 

 

Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie i składają do przedszkola pierwszego 

wyboru. 
 

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

 

Proszę o przyjęcie ...................................................................  ur. ..................... w ............................. 

                                              (imię i nazwisko dziecka) 

Pesel dziecka .........................................................  od dnia  01.09.2020r. 

Przedszkole/ oddział przedszkolny I wyboru:   SP Brzączowice 

Przedszkole/ oddział przedszkolny II wyboru:................................................................................. 

Adres  zamieszkania dziecka i zameldowania(jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania) 
 

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

 (miejscowość-, ulica, numer domu) 

I Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ............................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów ............................................................................................ 

Telefon do natychmiastowego kontaktu ...................................................... 

II  Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 

Matka dziecka  .................................................. oświadczam, że pracuję w ....................................................... 

(imię i nazwisko 

.................................................................... w godzinach .................................. tel. ........................................... 

                                                                             

          podpis  matki 
 

Ojciec dziecka ..................................................... oświadczam, że pracuję w .................................................... 

(imię i nazwisko 

................................................................... w godzinach ........................ tel. ..................................................... 

         .......................................................... 
          podpis  ojca 

 

 

 

 

 

 



III Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka 

w oddziale przedszkolnym ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.) 

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

Inne uwagi, propozycje, sugestie .......................................................................................................... 

IV Oświadczenie o pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym 

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym  

w godzinach od.....................do......................... 

 

…………................................,dnia..........................   ....................................... ........................................... 

        podpis ojca   podpis matki                                                                      

 

V Oświadczenie o odbieraniu dziecka z oddziału przedszkolnego 

Oświadczam/y, iż w przypadku przyjęcia mojego dziecka do oddziału przedszkolnego podpiszę upoważnienie 

dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z oddziału przedszkola. 

…………................................,dnia..........................   ....................................... ........................................... 

        podpis ojca   podpis matki 

 

VI Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych. 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych  

z przyjęciem(rekrutacją), pobytem i edukacją w szkole naszego dziecka, danych osobowych naszych  

i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Szkoły. 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach. 

Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  

Dane podaję dobrowolnie. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci 

zakwalifikowanych i przyjętych do oddziału przedszkolnego lub liście dzieci nieprzyjętych, na tablicy 

ogłoszeń w szkole. 

Zapoznałam się/zapoznałem się z w.w. treścią oświadczeń. 

…………................................,dnia..........................   ....................................... ........................................... 

        podpis ojca   podpis matki 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                        

VII  Decyzja  Komisji Kwalifikacyjnej 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ............................................ 

1. zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  

w Brzączowicach na ....................... godzin pobytu dziennie i .......... posiłki 

od dnia 01.09.2020r. 

- nie zakwalifikowała dziecka z powodu 

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

Podpis Przewodniczącego Komisji      Podpisy Członków Komisji 

       



                                                  Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1)Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Brzączowicach, Brzączowice186, e-mail szkola-brzaczowice@onet.pl, telefon 12 

2711621 reprezentowana przez Dyrektora szkoły Grażynę Kwiecińską. 

2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za 

pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl 

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) (na podstawie 

zgody) b) (wykonanie umowy) c) (przepisu prawa) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) (zgoda osoby) b) (przepis 

prawa) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457), rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pan/Pani/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 

Pani/Pan/dziecko, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecko dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny.  

9) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać 

profilowaniu. 

11) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie 

przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach 

 

podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

mailto:szkola-brzaczowice@onet.pl
mailto:iodcuw@dobczyce.pl

