KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W ZAKRZEWIE – ODDZIAŁ MLECZKÓW
Uwagi: Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka

Proszę o przyjęcie………………………………………………ur. dnia……………...…………….
(imię i nazwisko dziecka)

(data i miejsce urodzenia)

do Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Oddział Mleczków – ul. Szkolna 22
na 5 godzin dziennie w godzinach od 7:30 do 12:30* i 2 posiłki od dnia ……………………..
*od 1 września 2019r. oddział czynny w godzinach od 7:30 do 12:30

I.

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka

PESEL dziecka……………………………………………………………………….………...
ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania) dziecka……..
………………………………………………………………………………………………….
IMIONA I NAZWISKA rodziców ………………………..……….………………………….
…………………………………………………………………………………….……………
ADRES ZAMIESZKANIA rodziców ………….…………………tel…………….……….….
Matka dziecka pracuje w……………………………………………………… ….…..…….....
………………………………………………telefon…………………………………………...
Ojciec dziecka pracuje w………….…………………………………………….………..…….
………..……………………………………….telefon…………………………………………
Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………
Dodatkowe dokumenty, które rodzice zobowiązani są dołączyć do karty zgłoszenia dziecka:











oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata ( minimum troje dzieci)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, rodzeństwa kandydata lub rodziców
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zaświadczenia potwierdzające wykonywaną pracę przez rodziców (Zaświadczenie wydane przez pracodawcę
lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG)
zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (Nakaz płatniczy na podatek rolny)
zaświadczenia o uczęszczaniu rodziców na studia w trybie dziennym (Zaświadczenie z uczelni)
oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
oświadczenie o zameldowaniu dziecka na terenie Gminy Zakrzew

Zakrzew, dnia……………………..

…………………………………………...
Podpis ojca, matki

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, zalecana dieta:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w karcie,
c) zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnych opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka
w przedszkolu oraz świadczeń udzielanych przez przedszkole zgodnie z zawartą umową,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z rekrutacją do przedszkola,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się,
iż: 1) administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, Zakrzew Kolonia 1, 26-652 Zakrzew 2) dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) dane osobowe przechowywane
będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie
danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 7)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –bodo.radom@gmail.com

Zakrzew, dnia……….…………

…………………………………………………
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Klauzula zgody na wykorzystywanie wizerunku
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880) wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, poprzez zamieszczanie w gazetach, tablicach oraz na stronie internetowej przedszkola i profilu
przedszkola na portalu faceboook, prezentacjach multimedialnych, ulotkach, prasie oraz w innych instytucjach współpracujących z placówką,
na rzecz Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie, Zakrzew Kolonia 1, 26-652 Zakrzew, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
przedszkola w tym jego promocji.

Zakrzew, dnia…….…………

…………………………………………………
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

II.

Decyzja komisji kwalifikacyjnej
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa przedszkola)

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu……………….. roku
a) Zakwalifikowała dziecko………………………..………………od dnia……….………
(imię i nazwisko dziecka)

do korzystania z …………... godzin pobytu dziecka w przedszkolu i z……..posiłków.
b) Nie zakwalifikowała dziecka……………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

z powodu…………………………………………………………………………………

podpis przewodniczącego komisji

podpisy członków komisji

