KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLA
im. J. I. KRASZEWSKIEGO W WISZNICACH na rok szkolny 2020/2021
na zajęcia obejmujące realizację podstawy programowej (8:00 – 13:00)
(miejsce składania wniosków: sekretariat szkoły osobiście lub pocztą)

Proszę o przyjęcie dziecka..........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w
Wisznicach na zajęcia obejmujące realizację podstawy programowej (8:00 – 13:00).

NR PESEL DZIECKA

1. Dane osobowe dziecka:
Imiona i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………….……………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………….………………………
Adres zamieszkania ucznia: ……………………………………………………………………………………….…………………………
2. Dane rodziców:
Imię i nazwisko ojca: ………………………………………………………………………………………………………….……………….
Adres zamieszkania ojca: ………………………………………………………………………………………………………….…………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………....
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………………………………………..…….……………….
Adres zamieszkania matki: ……………………………………………………………………………….…………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………....
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczenia i inne dokumenty dotyczące kryteriów rekrutacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenia, opinie, zastrzeżenia zdrowotne):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Wisznice, data ………………………………..
Podpis matki

Podpis ojca

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenia i inne dokumenty wymienione w punkcie 4.
2. Oryginały lub kopie dokumentów wymienionych w punkcie 5.
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II.

Oświadczenia
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 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), dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji
określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania,
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane
zebrane we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z
przepisami prawa. Dane podawane są dobrowolnie. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 21-580 Wisznice
I. Oświadczenie rodziców
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków
mojej rodziny
Wisznice, ………………………….

………………………….

………………………….

Podpis matki

Podpis ojca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej
dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego.
Wisznice, ………………………….

………………………….

………………………….

Podpis matki

Podpis ojca

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie
w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Wisznice, ………………………….

………………………….

………………………….

Podpis matki

Podpis ojca

II. Oświadczenie rodziców
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 90 z 2006r.,
poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie
realizacji zadań związanych z promocją działalności szkoły. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do
oddziałów przedszkolnych.
Wisznice, ………………………….

………………………….
Podpis matki

………………………….
Podpis ojca

Oświadczam, że:
I.
niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału
przedszkolnego;
Wisznice, ………………………….

………………………….
Podpis matki

………………………….
Podpis ojca

III. Zobowiązanie dotyczące uiszczania opłat
Ja, niżej podpisany/a zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z korzystaniem przez moje
dziecko z opieki i wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I.
Kraszewskiego w Wisznicach.
Wisznice, ………………………….

………………………….
Podpis matki

………………………….
Podpis ojca
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V. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej (wypełnia szkoła)
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ........................................................................
- zakwalifikowała dziecko ...........................................................................................................
do korzystania z opieki w oddziałach przedszkolnych
- nie zakwalifikowała dziecka ...................................................................................... z powodu
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Członkowie Komisji:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
.........................................................
(pieczątka i podpis dyrektora)
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