
 

Wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka       (PISMEM DRUKOWANYM) 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego   przy Szkole 
Podstawowej w Działoszynie 

 - dziecko sześcioletnie   

 - dziecko pięcioletnie    
 

 

Przynależność do obwodu szkolnego 
 

 - szkoła w Działoszynie                                                                           - inna szkoła     jaka? .......................................................... 

Informacje o dziecku 

Imię/ imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia i miejsce 
urodzenia 

  
 

PESEL                                     

 Stały adres zamieszkania dziecka Stały adres zameldowania dziecka 

Miejscowość    

Ulica, nr    

Kod pocztowy, poczta   

Dane rodziców (opiekunów) 

Dane  Matki (opiekunki) Ojca (opiekuna) 

Imię / imiona     

Nazwisko/ nazwiska     

Nr telefonu kontaktowego     

Miejsce pracy: nazwa 

Adres 

Telefon 

      

  

  

Adres zameldowania:  

Dane adresowe   - stałego      - tymczasowego  - stałego      - tymczasowego 

Miejscowość     

Ulica, nr     

Kod pocztowy, poczta     

Deklaracje, zobowiązania rodziców 

Upoważniamy do odbioru z oddziału przedszkolnego naszego dziecka, wymienione pełnoletnie osoby (poza 
rodzicami /opiekunami prawnymi). Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
odebranego dziecka,  od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.  

Imiona i nazwiska osób upoważnionych, stopień pokrewieństwa: 
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO PRZY  SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W  DZIAŁOSZYNIE     NA   ROK SZKOLNY   2023/ 2024 



Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w 
ramach   programu dydaktyczno-wychowawczego oddziału przedszkolnego.     

  Tak      Nie  

Zgodnie z przepisami: Rozporządzenie 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 wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych osobowych naszych i naszego dziecka w 
celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w oddziale przedszkolnym. 

  Tak      Nie 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach 
internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału 
przedszkolnego i promocji szkoły. 

  Tak      Nie 

Dziecko będzie korzystać z wyżywienia   Tak      Nie 

Dziecko rodzica samotnie wychowującego   Tak      Nie 

Dziecko niepełnosprawne   Tak      Nie 

Rodzina znajduje się pod opieką OPS lub innej formy pomocy społecznej   Tak      Nie 

Do szkoły w Działoszynie  uczęszcza rodzeństwo    Tak      Nie 

Dziecko będzie uczestniczyć w lekcjach religii   Tak      Nie 

Dziecko będzie przebywać w oddziale przedszkolnym w godzinach 7:45 – 12:45 lub 7:45 – 13:30 zgodnie z planem 
zajęć.  

Informujemy, że pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatny (nie dotyczy wyżywienia). 

Zobowiązujemy się do: 
o przestrzegania postanowień statutu szkoły, 
o regularnego uiszczania wymaganych opłat, 
o uczestniczenia w zebraniach rodziców,  
o przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego bezpośrednio po zakończeniu zajęć lub z 

przystanku autobusowego osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku 
bezpieczeństwo, 

o przyprowadzania do oddziału przedszkolnego zdrowego dziecka, 
o niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach w podanych wyżej informacjach, 
o pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. 

Oświadczamy, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku  są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
_______________________,  dnia ________________________                                           Czytelne podpisy rodziców (opiekunów) 
            (miejscowość)                                       (data)                                                                                          

                     Ojca (opiekuna) ______________________________________ 
 

                                                    Matki (opiekunki) _____________________________________             

 

 
Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego: 
 
Dziecko zostało przyjęte / nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego   z powodu  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                               (należy wskazać przyczyny w przypadku odmowy przyjęcia dziecka) 

 
______________________________________________        ________________________________________ 

             (miejscowość, data)                                                                                                                                                       (podpis dyrektora)  
 
 

 

 



Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego w procesie rekrutacyjnym 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 

dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do szkoły oraz o 

przysługujących rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata do szkoły prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata do szkoły i jego rodziców / opiekunów prawnych jest 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00. 

3. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na 

podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 1148 z zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1481 z zm.), 

oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły w celu przeprowadzenia postępowania 

naboru w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych 

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

5. Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) przez okres uczęszczania do 

placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte, lub przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie 

zostanie przyjęte do szkoły.  

7. Rodzic / opiekun prawny kandydata do szkoły mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic /  

opiekun prawny kandydata do szkoły ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do szkoły danych osobowych w zakresie 

wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, 

będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie naboru w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w 

Działoszynie. 

10. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

…………………………………………… 
            (czytelny podpis) 

 

 


