
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STRÓŻEWIE

CZĘŚĆ I – (WYPEŁNIA RODZIC)

Zgłaszam dziecko ............................................................ urodzone ……................. w ...............................
                                           (imię i nazwisko)                                      (data i miejsce urodzenia)
PESEL ………………………………zamieszkałe w …...............................................................................

zameldowane w…………………………………………………………………………………..............

do Gminnego Przedszkola w Stróżewie od dnia….......................na ..….... godzin dziennie  (w godzinach 

od ……... do …………).

Ważne informacje o dziecku, np. zdrowotne, wychowawcze, rozwojowe i inne (zauważone 

zainteresowania, zdolności) ..........................................................................................................................

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

Gminne  Przedszkole  w  Stróżewie  jest  przedszkolem  pierwszego/drugiego/trzeciego  wyboru  -
odpowiednie proszę podkreślić.

W ważnych sprawach kontaktować się z rodzicami (opiekunami):

Imię i nazwisko mamy/opiekuna
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy
Imię i nazwisko taty/opiekuna
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

Dodatkowe informacje (potwierdzone oświadczeniami):
□  wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) *
□  niepełnosprawność kandydata *
□  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata*
□  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata*
□  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata*
□  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*
□  objęcie kandydata pieczą zastępczą*
*dokumenty świadczące o spełnianiu kryterium muszą być dołączone do wniosku oraz składane w postaci
kopii  poświadczanej  za zgodność z oryginałem. Oświadczenia powinny zawierać klauzulę  następującej
treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgoda  na  wykorzystanie  wizerunku  dziecka  w  publikacjach  papierowych  i  elektronicznych,  w  tym
internetowych, związanych z życiem przedszkola. (właściwe podkreślić)

             Tak, zgadzam się                                                                  Nie wyrażam zgody



INFORMACJA  
Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  PL)  przyjmuję  do
wiadomości, iż:
1.Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżewie, Stróżewo 59,
  64-800 Chodzież,e-mail: szkola@zspstrozewo.pl
2.Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżewie jest Pan Sebastian Łabowski
    e-mail: inspektor@bezpiecznedane.eu 
3.Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres rekrutacji na rok
   szkolny 2019/2020 i realizacji działalności dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
4.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu 
   realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018r.,  poz. 996 
   oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1457) i statutowych zadań dydaktycznych, 
   opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
5.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z
   prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej  cofnięciem.
7.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane
  osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku
   nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 966 oraz Ustawy o systemie
   oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

......................................                                                                                         .........................................................................
            ( data)                                                                                                            Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych
                                                                                                                                       

Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.  Prawdziwość  danych
potwierdzam  podpisem.  Jednocześnie  zobowiązujemy się  do  terminowego  uiszczania  odpłatności  za  pobyt
dziecka w przedszkolu.

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu szybkiego kontaktu z
rodzicami w sytuacjach szczególnych (np. choroba dziecka).

..............................................                                                                                       ..........................................................................       
         ( data)                                                                                                                  Czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych

CZĘŚĆ II – (WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE)

Decyzją Komisji rekrutacyjnej w Stróżewie z dnia .......................................................

a) przyjmuje się dziecko do przedszkola z dniem .............................na ...............godzin dziennie

b) nie przyjmuje się dziecka do przedszkola z powodu .......................................................

                                                                                                         Podpisy członków komisji:

mailto:szkola@zspstrozewo.pl

