
Data wplywu zgloszenia...

Wniosek o przyjgcie dziecka do Przedszkola w Piotrowicach

Proszg o prryjgcie dziecka
(imig/imiona i nazwisko dziecka )

PESEL

Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj4cego tozsamo$6 ( w przypadku braku

numeru PESEL)

I. Adres zamieszkania dziecka:

Adres zameldowania dziecka (wypelni6, je2eli jest inny ni2 w/w adres zamieszkania):

"""gmina:

II. Obw6d szkoty, w kt6rej dziecko mieszka:

III. Wskazanie kolejnoSci wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego albo publicznych szk6l w porz4dku od najbardziej do najmniej preferowanych

1. . .. ...

2.......
fV. Dane rodzic6w / opiekun6w dziecka:

l.Imig i nazwisko.. ... adres zam. .

nr tel. kontaktowego ..................adres e-mail

2.Imig inazwisko.. ....... adres zam. .

nr tel. kontaktowego ...... adres e-mail

3.Inne numery kontaktowe

Zastrzega sig mo2liwoS6 wyst4pienia do rodzic6w /prawnych opiekun6w dziecka o potwierdzenie

wskazanym dokumentem informacj i podanych powy2ej.



V' Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, orzeczenielub opinia poradni psychologiczno-
pedagogi cznej, stosowana d ieta, zalecenia lekarskie itp. )

vI' Przedszkole czynne jest w godzinach dziennych 6:15 - 16:15 (powyiej 5 godzin platne I
zUgodz.)

1. Deklarujg pobyt dziecka w przedszkolu od ......... do

data i podpis rodzic6ilopiekun6w

VII. Zo bow i4zania - oSwiadczenia rodzic6dopieku n6w :

l' zobowi4zujemy sig do regularnego uiszczanianale2nej ode mnie oplaty zgulukoszt6w 2ywienia i
uslug swiadczonych przezprzedszkole, zgodnie z aktualnymi regulacjami obowi4zuj4cymi w tej
sprawie.

data i podpis rodzic6ilopiekun6w

Do wniosku dol4czam:

U OSwiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata,
! orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglgduna niepelnosprawnos6, orzeczenie o

niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (tekst
jednolity Dz' tJ ' 22021 r. poz. 573 ze nn) (kopia orzeczenia o poffzebie ksztalcenia specjainego poswiadczona
za zgodno$t, z oryginalem przez rodzica kandydata),
! Prawomocny wyrok sqdu rodzinnego orzekaj4cy rozw6d lub separacjg lub akt zgonu orazoswiadczenie o

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dzieckawsp6lnie z jego rodzicem (oryginal lub
notarialnie po5wiadczona kopia),
! Dokument poswiadczajqcy objgcie dziecka pieczq zastgpczqzgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca20l I r. o
wspieraniu rodziny i pieczy zastgpczej (tekst jednoli ty Dz.tJ. z 2020 r. poz. g2l ze zm.). (oryginal lub
notarialnie po(wiadczona kopia).
! Kopia decyzji dyrektora szkoiy podstawowej o odroczeniu obowi4zku szkolnego, poswiadczon azazgodnos(,

z oryginalem przez rodzica kandydata
tr OSwiadczenie RODO



OSwiadczenie

Uprzedzonyla o odpowiedzialnoSci kamej (art-233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. 22021

r. poz. 2345 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych o5wiadczam, 2e powyLsze dane dotyczqce mojej

rodziny s4 prawdziwe.

Wyralam zgodg na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla cel6w zwiqzanych z rekrutacj4

do przedszkola zgodnie z ustaw4 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22019 r. poz.

1781),

Przyjmujg do wiadomo5ci,2e przewodnicz4cy komisji rekutacyjnej mohe Zqdat dokument6w potwierdzajqcych

okolicznoSci zawarte w oSwiadczeniach lub moZe zwr6ciC sig do burmistrza (w6jta, prezydenta) wlaSciwego ze

wzglgdu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okolicznoSci. Burmistr/w6jt/prezydent moZe

wystqpii do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznoSciach zawaftych w oSwiadczeniach.

OSwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka mo2e byi zweryfikowane w drodze wywiadu (ustawa z dnia

I I lutego 2016 r. o pomocy pafstwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 22019 r. po2.2407 ze zm.).

Piotrowice, dnia...........
(podpis rodzic6w /opiekunow prawnych)

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Zesp6l Szkolno - Przedszkolny w Piotrowlcach reprezentowany przez

Dyrektora Szkoly, zwany dalej: "Administratorem". Mo2esz skontaktowai siq z Administratorem piszQc na adres: Piotrowice 139, 59{24
Mqcinka lub telefonujqc pod numer: 75 870 88 06. Mo2esz skontaktowad siq z naszym inspektorem ochrony danych piszqc na adres e-mail:

iod@meclnka.pl lub telefonujEc pod numer: 768713432
2. Twoje dane osobowe przetwarzane sQ na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa w ramach sprawowania wladzy publicznej

powierzonej administratorowi, na podstawie zawartych z Tobq um6w oraz, w pozostaiych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane sq wylqcznie w celu wypetnienia obowiqzk6w prawnych ciqiqcych na Administratorze, realizacji

um6w zawartych przez Zespdl Szkolno - Przedszkolny w Piotrowicach, a tak2e w celach 5ci5le okre6lonych przy udzieleniu zgody.

4. Podanie danych osobowych w przypadkach okreilonych przepisami prawa jest obowiqzkowe. W innych przypadkach, gdy podanie

danych osobowych jest dobrowolne ich niepodanie spowoduje, ie zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja zadania publicznego bqdq

niemoiliwe.

5. Twoje dane bgdq przechowywane nie dtuiej nii jest to konieczne, tj. przez okres niezbqdny do realizacji zadar{, a po tym czasie przez

okres wymagany przez przepisy prawa, nie kr6cej ni2 przez czas wynikajqcy z przepis6w o archiwizacji.

6. Odbiorcami danych osobowych sq organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce na zlecenie

organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re wynikaja z przepisdw powszechnie obowiqzujacego prawa, a tak2e inne podmioty,

kt6re przetwarzajl dane na podstawie okreslonych um6w zawartych z Zespotem Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach.
7. Administrator nie zamierza przekazywaC Twoich danych do paristwa trzeciego ani do organizacji miqdzynarodowych.

8. Masz prawo iqdad od Administratora dostqpu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usuniqcia oraz ograniczenia
przetwarzania danych.

9. W zwiqzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bgdzie podejmowal wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji

bqdqcych wynikiem profilowania*.
i Profilowanie oznacza dowolnq formq zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt6re polega na wykorzystaniu danych

osobowych do oceny niekt6rych czynnik6w osobowych osoby fizycznej, w szczeg6lnoSci do analizy lub prognozy aspekt6w
dotyczqcych pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowafi, wiarygodnoici,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania siQ.

Zapoznalam / zapozn ale m si g

MiejscowoSi, data Czytelne podpisy rodzic6w/prawnych opiekun6w


