WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWE MISIE UL. MESTWINA 14 B W
CHOJNICACH
na rok szkolny…………………………………
data wpływu wniosku………………………….
I. DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka……………………………………………………………....
2. Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………..
3. PESEL…………………………………………………………………………………...
4. Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………........

Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, alergie, wady postawy
inne:………………………………………………………………………….……….……
………………………………………..…….……………………………..……………………
5. Zalecenie lekarskie:…………………………………………………………………......
6. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności(tak/nie)*, opinię o kształceniu

specjalnym(tak/nie)*, opinię o wczesnym wspomaganiu(tak/nie)*- (w przypadku posiadania
w/w dokumentów należy dołączyć kopię w załączniku).
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*
MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA*

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY*

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki prawnej

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

……………………………………….………..

….…………….…………………………….

2. Adres zamieszkania matki

2. Adres zamieszkania ojca

……………………………………………….
……………………………………………….

…………………………………………………..
…………………………………………………..

3. Telefon kontaktowy

3. Telefon kontaktowy

……………………………………………..
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……………………………………………..

4. Miejsce pracy

4. Miejsce pracy

……………………………………………..

……………………………………………..

*

Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………..
(miejscowość, data)

……………….…................................
(podpis matki/opiekunki prawnej i ojca/opiekuna prawnego)

III. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA* ZOBOWIAZANI SĄ DO:
1. Zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola Niepublicznego

„Tęczowe Misie”.
2. Niezwłocznego poinformowania przedszkola o każdej zmianie danych osobowych
własnych lub dziecka oraz bieżącego aktualizowania numerów telefonów kontaktowych.

Zapoznałam się
………………………………..

Zapoznałem się
……………..………………...

(data, podpis matki/opiekunki prawnej*)

(data, podpis ojca, opiekuna prawnego*)

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW* W/S PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie przez przedszkole wizerunku
mojego dziecka i jego osiągnięć w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez
przedszkole (na gazetkach i tablicach przedszkolnych, w kronikach przedszkolnych,
na stronie internetowej naszego przedszkola, profilu przedszkola na facebooku oraz w środkach
masowego przekazu – prasie, telewizji).
…..…………………………………
*

niepotrzebne skreślić
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Uwaga: Informujemy, że oświadczenia i deklaracje rodziców/opiekunów prawnych dziecka
są ważne bezterminowo. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do zmiany swojej decyzji
poprzez złożenie na piśmie nowych oświadczeń bądź deklaracji.
Zapoznałam się
………………………………..

Zapoznałem się
……………..………………...

(data, podpis matki/opiekunki prawnej*)

(data, podpis ojca/opiekuna prawnego*)
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Dane osobowe podlegają ochronie. Administratorem danych osobowych zawartych w powyższym wniosku
jest Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Tęczowe Misie” w Chojnicach mgr Monika Fierek, tel.600-049-435
e-mail: teczowe-misiaki@tlen.pl. Dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do
przedszkola
a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, dane będą przechowywane przez 1 rok. Dane zawarte
w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postepowaniem
rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) przedszkola. Zgodnie z art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, a także informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; Informujemy
również, że podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani
do ich podania. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało niespełnieniem wymagań wynikających z
przepisu prawa i nie będzie uprawniało do przyjęcia dziecka do przedszkola.

data i podpis rodziców (prawnych opiekunów)
……………………………………………………………….
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