Załącznik nr 2
Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Przedmościu na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm)
Termin składania: do 16.03.2020 roku
Miejsce składania: oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przedmościu
Część A
WYBRANA PLACÓWKA
Nazwa i adres przedszkola, do którego dziecko będzie uczęszczało od 01.09.2020 r.:
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Przedmościu, Przedmość, ul. Główna 22,46-320 Praszka
Część B
PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Dane osobowe dziecka
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Numer PESEL
Adres zamieszkania dziecka:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Część C
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Adres
Kontakt

Nazwisko i imię:
Kod pocztowy:
Ulica:
Telefon :
Adres e-mail

Miejscowość:
Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:
Nr domu:

Nr lokalu:

Dane osobowe matki /opiekuna prawnego
Adres
Kontakt

Nazwisko i imię:
Kod pocztowy:
Ulica:
Telefon :
Adres e-mail

Część D

OŚWIADCZENIE
POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu od godziny ………………… do godziny ……………………
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU(* odpowiedź zaznaczyć znakiem X)
NIE

TAK

Rodzina wielodzietna -3 i więcej dzieci
Oboje rodzice pracują
Dziecko niepełnosprawne
Do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo dziecka
Oboje rodzice uczą się w trybie dziennym
Jedno z rodziców niepełnosprawne
Oboje rodziców niepełnosprawnych
Rodzeństwo niepełnosprawne
Samotne wychowywanie dziecka
Dziecko w rodzinie zastępczej
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie pokarmowe
Dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej

(jakie?)
(jakiej?)

Zalecenia lekarskie
Pouczenia
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
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) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Przedmościu, z siedzibą w Przedmościu, ul. Główna 22 , 46-320
Praszka .;
2. Inspektor Ochrony Danych ; dane kontaktowe: iod@praszka.pl; (34)3592482
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm )oraz Ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481,1818 i 2197) w
celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w
placówce.
4. Pana/Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego j/w.
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć,
poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.)
My, niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku naszego
dziecka w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i dydaktycznych szkoły . Dane są
udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
Uprzedzony o odpowiedzialności prawnej z art.233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażamy
zgodę.
……………………………………………………………..……..
podpisy czytelne rodziców / opiekunów dziecka
Data wypełnienia deklaracji:
Podpisy rodziców /opiekunów prawnych:
Data przyjęcia deklaracji przez placówkę:

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna na zebraniu w dniu:………………………………
1. Zakwalifikowała w/ wym. dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Przedmościu ………………………..………na ……….godzin pobytu dziennie od dnia
……………………………………………………………..
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Podpisy członków komisji:
1.
………………………...............
2.
…………………………………
3.
…………………………………

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Deklaracja udziału w dodatkowych zajęciach z religii
(* odpowiedź zaznaczyć znakiem X)
TAK
Religia ( dzieci 5 i 6-letnie)

NIE

Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola
 regularnego uiszczania deklarowanych opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do
tego upoważnioną
 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców
Zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i oświadczamy:
* właściwe podkreślić
1. Oświadczamy, że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody* na zbieranie i przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka a także moich i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia oraz dydaktyczno – wychowawczo –
opiekuńczej działalności oddziału przedszkolnego w SP w Przedmościu.
…………………………………………………………
podpisy czytelne rodziców / opiekunów dziecka
2.Oświadczamy, że wyrażamy / nie wyrażamy zgody* na uczestnictwo dziecka w wycieczkach
( autokarowych, pieszych, ,turystyczno-krajoznawczych, do kina , teatru, muzeum, zawodach
sportowych itp. jednodniowych organizowanych przez oddział przedszkolny w SP w Przedmościu.
…………………………………………………
podpisy czytelne rodziców/ opiekunów dziecka
3. Oświadczamy , że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody* na publikację zdjęć dziecka z imprez,
uroczystości szkolnych w kronice szkoły, na gazetkach szkoły , stronie internetowej, prasie lokalnej
promującej placówkę.
…………………….........................................
podpisy czytelne rodziców/opiekunów dziecka
4. Oświadczamy, że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody* na przeprowadzenie przez pielęgniarkę
szkolną okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny osobistej mojego dziecka (w tym także
sprawdzania w razie konieczności głowy dziecka), na badania przesiewowe i profilaktyczne
(przewidziane dla dzieci i młodzieży szkolnej)
………………………………………………………………..
podpisy czytelne rodziców / opiekunów dziecka
5. Oświadczamy, że wyrażamy/ nie wyrażamy zgody na podanie numeru telefonu
stacjonarnego/komórkowego w sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu w sprawie dziecka i
wpisanie go do dziennika zajęć.
………………………………………………….
/podpisy czytelne rodziców/opiekunów dziecka/

Załącznik nr 3
UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI
PRZEZ INNE OSOBY
( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie )

My ..........................................................................................................................................
( imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów )
upoważniamy do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby :

L.p.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Seria i nr dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

1.

2.

3.

4.

5.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, uprawnioną przez nas osobę.

................................
podpis matki (opiekuna prawnego)

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

Załącznik Nr 4
………………………………………..
(miejscowość i data)
……………………………………………….
……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekunów prawnych)
…………………………………….…………
………………………………….……………
(adres zamieszkania)

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
DZIECKA
Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka: ……………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)
do …………………………………………………………………………………………………...
(wpisać nazwę przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego oraz miejscowość)
……………………………………………… ………………………………………………
(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka) (podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)
DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU / ODMOWIE PRZYJĘCIA DZIECKA*
Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
data: ……………………..
* Niepotrzebne skreślić.
Wyrażamy zgodę na:

Przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) zawartych we Wniosku o przyjęcie w celu
przeprowadzenia rekrutacji zgodnie ze Statutem Przedszkola i prowadzenia obowiązującej dokumentacji
przedszkolnej oraz do nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach szczególnych, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Zostaliśmy poinformowani o celu gromadzenia danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

