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

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.

(pieczęć przedszkola)

Data wpływu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHODCZU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
I.

Pobyt dziecka w przedszkolu:

1. Ilość godzin pobytu
2. W godzinach:

II.

od:

do:

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

1. Dane dziecka
Imiona
Nazwisko
PESEL

x

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

2. Adres zamieszkania dziecka

……………………………………………………….

gmina……………….

3. Adres zameldowania dziecka

……………………………………………………….

gmina ………………

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów).
……………………………………………………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania rodziców (opiekunów).
……………………………………………………………………………………………………….................
Telefon: matka…………………………………… ojciec …………………………………………………..
Email: matka …..…………………………………...ojciec ………………………………………………….
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III. Oświadczenia rodziców o spełnianiu kryteriów ustawowych*proszę wstawić znak X

KRYTERIUM USTAWOWE

TAK

NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)
*należy dołączyć oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Dziecko z niepełnosprawnością
*należy dołączyć orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Dziecko jednego rodzica z niepełnosprawnością
*należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności
Dziecko obojga rodziców z niepełnosprawnością
*należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności
Rodzeństwo niepełnosprawne * należy dołączyć orzeczenie o
niepełnosprawności
Dziecko wychowywane samotnie przez jednego rodzica
*należy dołączyć wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Dziecko objęte pieczą zastępczą
*należy dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą
IV. Oświadczenia rodziców o spełnianiu kryteriów samorządowych*proszę wstawić znak X

KRYTERIUM SAMORZĄDOWE

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem
przedszkolnym lub mające odroczenie obowiązku szkolnego
*w przypadku odroczenia należy dostarczyć kopię decyzji dyrektora
szkoły obwodowej o odroczeniu rocznego obowiązku,
Dziecko obojga rodziców pracujących
*należy dołączyć oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu
działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub
pobierania nauki w trybie dziennym
Dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub
wsparciem asystenta rodziny
*należy dołączyć kopię orzeczenia sądu ustanawiającego nadzór
kuratora lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem asystenta
Dziecko rodziców zamieszkujących na terenie miasta gminy Chodecz
*należy dołączyć oświadczenie rodziców o zamieszkaniu na terenie
miasta i gminy Chodecz
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukacje przedszkolną w
Przedszkolu Samorządowym w Chodczu lub Żłobku Samorządowym
w Chodczu
Dziecko które jest absolwentem Żłobka Samorządowego w Chodczu
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TAK

NIE

Przyz
nano
pkt.

V. Zobowiązuję się do:
-

Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Przestrzegania zadeklarowanej w karcie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie do 15 każdego miesiąca.
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę
dorosłą (pełnoletnią).
- Powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na
koniec miesiąca.

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:
1. Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w karcie w celu przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Administratorem danych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chodczu
4. Mamy świadomość do przysługującego nam prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 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) niniejszych informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Chodczu ul.Waryńskiego 16
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email: przedszkolechodecz@gmail.com
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
Niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –
Prawa oświatowe; Niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych do realizacji celów opisanych w pkt . 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych: Organom Władzy Państwowej i
Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającymi z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu
Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o Systemie Informacji Oświatowej; Organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy Państwa dane osobowe
będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług przez Przedszkole Samorządowe w Chodczu wskazanych w pkt. 3
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych , które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych; W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej
cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………..

……………………………………………..

(podpis matki)

(podpis ojca)

Chodecz, dnia ……………....…. 2021r.

VIII. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: ………………….zakwalifikowała dziecko do przedszkola na
rok szkolny 2020/ 2021 na ......................(liczba godzin).
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………………………………………
1…………………………………....
2…………………………………….
3.……………………………………
4.……………………………………
5 ……………………………………
……………………………………………………
(podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej)

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)
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