Data przyjęcia wniosku: ………………………………

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr ….. w Sokółce
w okresie od 1 do 16 sierpnia 2019 r.
I. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię/imiona
Nazwisko
Pesel*
Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

II. Pozostałe informacje o dziecku:
Adres zamieszkania dziecka
Ulica
Nr budynku
Miejscowość

Nr lokalu
Kod pocztowy

1

pełniącego dyżur wakacyjny

III. Deklarowanypobytdzieckawplacówcewychowaniaprzedszkolnego co najmniej 7 godzin:
Godzinypobytudzieckawplacówce:od...........….do .............. ….
Realizacja podstawy programowej od 7:30 do 12:30.
Posiłki:śniadanie□ obiad□ podwieczorek□
IV.Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku:
Dane o dziecku
(wpisać obok)

stan zdrowia (np.: orzeczenie, opinia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej lub inne zalecenia
lekarskie)
stosowana dieta
rozwój psychofizyczny

V. Dane osobowe opiekunów prawnych:
Dodatkowe informacje o dziecku
Rodzic/opiekun 2
Rodzic/opiekun 1
Imię/imiona i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres zamieszkania
Ulica
Nr budynku/ nr lokalu
2

Miejscowość
Kod pocztowy
VI. Potwierdzenie woli:
potwierdzam wolę zapisu naszego/mojego dziecka w/w do przedszkola na czas dyżuru od …….... do ……...
VII. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.
………………………………..

i/lub

/podpis rodzica/opiekuna 1/

…………………………………
/podpis rodzica/opiekuna 2/

VIII. Oświadczenie dotyczące danych osobowych:
Pouczenie:
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
⦁ Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy prowadzonych przez gminę Sokółka przedszkoli wskazanych we
wniosku.

⦁

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Nr 3 z siedzibą w 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 73
⦁ Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:
⦁ określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
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dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
⦁ Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
Natomiast w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
⦁ Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
⦁ Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej
realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
⦁ Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

…………..…………………..….
podpis matki/opiekunki prawnej *

…………………………………..
podpis ojca/opiekuna prawnego*

* niepotrzebne skreślić
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