KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W KOŃSKOWOLI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli
od dnia ………………………………………….2021 roku.
Oddział przedszkolny realizuje bezpłatnie świadczenie w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące
podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8:00 – 13:00.
Świadczenie wykraczające poza wymienioną podstawę programową wychowania przedszkolnego są płatne w wysokości: 1,00 zł.
za każdą zadeklarowaną godzinę (nie dotyczy dzieci urodzonych w roku 2015).
Oświadczam, że dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w godzinach
od …………………. do …………………..,to jest na ………………. godzin dziennie i …………………. posiłki.
Zadeklarowane godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym będą podstawą do naliczenia opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu.

1. Dane osobowe dziecka

Imię/imiona

Nazwisko

Data urodzenia
PESEL:
Miejsce urodzenia

Adres
zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych*
Dane

matki/opiekunki prawnej*

ojca/opiekuna prawnego*

Imię

Nazwisko/ nazwiska

Adres zamieszkania
-miejscowość, nr domu,
kod pocztowy

Telefon
komórkowy/domowy

Adres e-mail
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3. KRYTERIA OBOWIĄZKOWE
Lp.

Zaznaczyć X

Rodzaj zaświadczenia

1.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (troje i więcej dzieci).

2.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność.

3.

4.

5.

dziecka
rodzeństwa

dziecka
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia rodzeństwa
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 matki
z późn zm.).
ojca
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1111 ze zm.).

KRYTERIA DODATKOWE
1.
2.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola/szkoły, w której
funkcjonuje oddział przedszkolny.
Oświadczenie o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie
o pracy gospodarstwie rolnym lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

3.

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia ponad podstawę programową.

4.

Opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku, gdy w rodzinie kandydata
występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
4. INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli.

5. Informacje dodatkowe –
dotyczy tylko dzieci 5 i 6-letnich
do 3 km

powyżej 3 km

Odległość od miejsca zamieszkania do oddziału przedszkolnego
wynosi (właściwe zaznaczyć X )

W przypadku zaznaczenia „powyżej 3 km”:

TAK

Czy rodzic deklaruje chęć bezpłatnego dowozu dziecka do oddziału
przedszkolnego finansowanego przez Gminę Końskowola (właściwe
zaznaczyć X )
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X

NIE

Deklaracje, zobowiązania rodziców:
Oświadczam, że:
a). Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Dz.U. z 2020 r. poz.1440 z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane
dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.
b). niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia,
c).

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikowanie informacji i fotografii mojego
dziecka związanych z działalnością szkolną (np. gazetka szkolna, strona internetowa, publikacja
fotografii w gazetach lokalnych)
*Niepotrzebne skreślić

…………………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Adnotacje Placówki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
( rekrutacja do przedszkola )
(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego „RODO”)
1.
2.
3.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Końskowoli jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Końskowoli.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli jest
Mateusz Skwarek, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 pkt
c ( wypełnienie obowiązku prawnego) 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 - RODO) w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.
U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.
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Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu wynikających z przepisów
prawa tj. rekrutacji dziecka do przedszkola.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas pobytu dziecka w przedszkolu, a następnie będą
przechowywane przez okres lat 5 od końca roku, w którym dziecko ukończyło edukację przedszkolną (
zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi archiwizacji - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organowi prowadzącemu jednostki oświatowe na terenie
Gminy Końskowola, podmiotom, które zawarły z Administratorem stosowne umowy, Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych w Końskowoli, radcy prawnemu gminy, organom kontrolnym. Dane
osobowe podlegają udostępnieniu innym podmiotom publicznym upoważnionym do tego z mocy przepisów
prawa.
7. Maja Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy podstawą do ich przetwarzania była
uprzednio wyrażona zgodna ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Od podstawy i celu przetwarzania zależy jednak, z
którego prawa możecie Państwo skorzystać.
8. W sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na
Administratorze, Państwa zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana, a podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych wskazanych w karcie przyjęć do będzie skutkowało brakiem
możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
12. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu w swoje dane przetwarzane przez Administratora w
jego siedzibie oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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