WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
w Rydułtowach na dyżur wakacyjny - lipiec 2020 roku
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 z póz. zm.)
Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić
drukowanymi literami.
NUMER KARTY KIDS –
Przedszkole do którego dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2019/20 -

I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

nr
mieszkania

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OSOBOWE
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość i kod
pocztowy
Ulica nr domu i
mieszkania
Numery telefonów kontaktowych
Telefon komórkowy
Telefon domowy
Adres poczty
elektronicznej
III. DEKLAROWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOL
Lp. Godziny pobytu dziecka od poniedziałku do piątku
1

IV.
IV. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
1.Informacje o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym uznanych
przez rodzica za istotne, mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu
1. …..………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………….
IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania
placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych)
…………………………………………..………..
podpis matki/ opiekunki prawnej

…………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych
osób do przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka
(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie)

Ja ................................................................... legitymujący się dowodem osobistym
(imię i nazwisko rodzica)

o numerze ................................................... upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego
dziecka z przedszkola następujące osoby:
Lp Nazwisko i imię osoby upoważnionej

Stopień
pokrewieństwa

Seria i nr dowodu
osobistego

........................................................
(podpis rodzica)

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola
na lipiec 2020
dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole nr3 w Rydułtowach
2. Przedstawicielem Administratora Danych jest: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr3 w
Rydułtowach
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) rekrutacja dzieci do żłobka /szkoły/przedszkola,
b) realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego,
c) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa oświatowego;
4. Podstawa prawna przetwarzania:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018r. Poz 996),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek,
c) UCHWAŁA Nr 32293.2017 Rady Miasta Rydułtowy
5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji i
po jej zakończeniu:
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres uczęszczania;
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres roku od
zakończenia procesu rekrutacji;
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;
7. Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania i uzupełniania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym
(art.16 RODO);
c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18
RODO);
d) wniesienie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art.77 RODO).
8. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Ofiar Terroru 36, 44280 Rydułtowy;
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
……………………………………….
…………………………………………..
podpis matki lub opiekunki prawnej
podpis ojca lub opiekuna prawnego

ZGODA
W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wyrażam zgodę na przebywanie
mojego dziecka w Publicznym Przedszkolu nr3
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku przez pracownika przedszkola w wejściu
do przedszkola.
Jestem odpowiedzialny za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola . Zdaję
sobie sprawę z istniejącego zagrożenia. W przypadku ewentualnego zachorowania placówka nie
ponosi odpowiedzialności , wywiązując się z odpowiedniego reżimu sanitarnego.
Jednocześnie oświadczam że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałem u mojego dziecka
ani u siebie objawów infekcji, nie miałem kontaktu z osoba objętą kwarantanną, oraz nie
przebywałem poza granicami kraju.
Poświadczenie nieprawdy a co za ty idzie narażenie osób drugich za zakażenie koronawirusem
SARS- CO V2 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do
odpowiednich służb.
…………………………………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna

Deklaracja korzystania z możliwości opieki
nad dzieckiem w przedszkolu.
Potwierdzam, że zapoznałam(łem ) się z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego wydanych przez MZ, GIS i MEN.
Nie mam możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu bo pracuję
w ………………………………………………………………………………………………
nazwa zakładu

Deklaruję , iż moje dziecko ………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

będzie korzystać z możliwości opieki nad dzieckiem w przedszkolu w miesiącu lipcu
nazwa miesiąca

od dnia …………………..2020 r do dnia…………... 2020 r w godzinach……………………..
Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za zdeklarowane dni , bez możliwości zwrotu.

………………………………………………………...
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

e- mail do opłat : ……………………………………………………………………...

