
  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO NIEPUBLICZNEGO 

TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA / 

ŻŁOBKA   

AGNIESZKA PŁUSA                      

W PODDĘBICACH ** / UNIEJOWIE ** 

 
 

1. Dane dziecka: 
 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  
 

Adres zamieszkania 
 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Telefon kontaktowy  

Adres   
 

inne 
 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Telefon kontaktowy  

Adres   
 

inne  
 

 

3. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, itp.) 

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

 
 
 
 
 



 
 
 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych. 
 

Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i przyjęcia do przedszkola lub żłobka w Poddębicac, Uniejowie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59) - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922), który zezwala na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Art. 27 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej 
ustawy stanowi jednocześnie podstawę przetwarzania danych o stanie zdrowia, jeżeli zezwala na to przepis szczególny 
innej ustawy. Podstawą zbierania i przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest art. 150 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
oświatowe, zgodnie z którym, wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
zawiera: 
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numeru 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  
2) imiona, nazwiska i adres zamieszkania rodziców kandydata 
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata; 
4) informacje dotyczące spełniania kryteriów wymienionych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tzw. kryteria 
ustawowe) oraz kryteriów określanych przez organ prowadzący zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe (tzw. 
kryteria samorządowe). 
Pozostałe dane przetwarzane są zgodnie z 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (zgoda rodziców/prawych 
opiekunów) w zakresie organizacji kształcenia, o którym mowa w art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 oraz art. 36 ust. 4 - 7 ustawy 
Prawo oświatowe. Administratorami danych osobowych zawartych w przedmiotowych wnioskach jest dyrektor. Dane 
osobowe przetwarzane są także w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.  
Mam świadomość przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych określonych w art. 32 ust. 1 oraz ich 
poprawiania. Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne 
ze stanem faktycznym. 
 
 
 
Miejscowość  …………………………………………………………………. dnia................................. ....................... 
 
 
 
 
czytelny podpis ………………………………………………………………………. 

 


