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Załącznik nr 1 

  
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

dziecka do "Centrum Edukacji Przedszkolnej w Gminie Trzeszczany" 

 

1. Imię i nazwisko matki: ……………………………………………………………… 

2. Miejsce pracy matki: ………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko ojca: ………………………………………………………………… 

4. Miejsce pracy ojca:   ……………………………………………………………….... 

5. Czy dziecko jest wychowywane samotnie przez jedno z rodziców, jeśli tak to przez kogo  

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Czy dziecko jest wychowywane bez rodziców, jeśli tak to przez kogo …………………. 

         ……………………………………………………………………………………………   
 
7. Z jakiego powodu  

a. Wyjazd rodziców za granicę  
b. Śmierć rodziców  
c. Decyzją Sądu  
d. Inne  …………………………………………………………………..……. 

 
8. Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………. 

 

9. Adres do korespondencji; …………………………………………………………......... 

 

 

10. Telefon kontaktowy……………………………………………………………….......... 

 

11. Proszę o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Trzeszczanach 

DANE PODSTAWOWE 

Nazwisko   

Imiona   

Wiek dziecka   
  

Data i miejsce urodzenia   

PESEL   

Adres zamieszkania   

Wyrażam chęć uczestnictwa w 

zajęciach w wymiarze 8 godzin 

dziennie (TAK / NIE) 
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Pouczenie 

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 

Kodeksu]Karnego, oświadczam, że dane podane w karcie zgłoszenia są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym..  

Deklaruję uczestnictwo w następujących zajęciach dodatkowych:  
 religia  

 j. angielski  

 indywidualne zajęcia logopedyczne  

 zajęcia taneczne, manualne, techniczne, plastyczne rozwijające talenty dzieci  

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania diagnostycznego w zakresie terapii logopedycznej.  

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach.  

Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zajęć /budynek 
Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach , a domem oraz codziennego dowozu i odbioru dziecka 
z miejsca zajęć w wyznaczonych godzinach.  

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu  
w czasie zajęć spowodowane przez moje dziecko.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu rekrutacji oraz akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst 

jednolity: Dz. U 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         ……………………………..… 

…………………… 

miejscowość, data        czytelny podpis rodziców 
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Klauzula informacyjna - RODO 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych 

osobowych (dalej: RODO) informujemy, co następuje:  

Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych oraz osób 

upoważnionych do odbioru dzieci jest Stowarzyszenie Kamienie Milowe w Trzeszczanach 

KRS; 0000342744., NIP; 919-180-32-80.  Z Administratorem można się kontaktować drogą           

e-mailową pod adresem: kamieniemilowe@onet.eu  

Dane osobowe dzieci, rodziców, opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru dzieci 

przetwarza się w celu prowadzenia placówek opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 RODO).  

Dane osobowe przetwarza się do momentu realizacji celu, dla którego są one przetwarzane.  

Dane osobowe przekazywane są: - podmiotom wewnętrznym związanych z prowadzeniem placówki 

opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych (nauczyciele, lektorzy, kucharki etc.) (art. 6 RODO), - podmiotom zewnętrznym 

wspierającym prowadzenie placówki opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (prowadzący zajęcia dodatkowe, 

położna, psycholog etc.)(art. 6 RODO), - innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa (kuratorium oświaty, urząd gminy etc.) (art. 6 RODO).  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trze Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru dzieci posiadają 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, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru dzieci 

mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w Karcie Zgłoszenia Dziecka są aktualne 

i zgodne ze stanem rzeczywistym oraz, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych 

osobowych przez Centrum Edukacji Przedszkolnej w  Trzeszczanach w celu przetwarzania ich dla 

potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych, realizowanych względem Dziecka, w ramach jego pobytu 

w tejże placówce (zgodnie z treścią art. 6 oraz dalszych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: RODO). 

 

 

  

 

 

 

 

…………………… 

miejscowość, data  

  

 

 

 

.............................................           

czytelny podpis rodziców 


