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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO 

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

NA TERENIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

(ROK SZKOLNY 2020/2021) 
 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego   

w:  __________________________________________________________________  
(nazwa miejscowości) 

na _________ godzin dziennie, tzn. od godz. ___________  do godz. ____________ . 

 

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko – na ustalonych w przedszkolu zasadach -  

z następujących posiłków ( proszę  podkreślić wybrane): śniadanie, obiad, podwieczorek. 
 

▪ CZĘŚĆ I     

PODSTAWOWE DANE O DZIECKU I O JEGO SYTUACJI RODZINNEJ  
 

 

 Imię i nazwisko dziecka: _____________________________________________ 
 

 Data urodzenia dziecka: _____________________________________________ 
 

  Nr PESEL dziecka: _________________________________________________  
 

W przypadku braku numeru PESEL: 

- seria i numer paszportu potwierdzającego tożsamość dziecka: 
_______________________________________________________________________________________________  

LUB 

- nazwa, seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
 

 Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej (niepotrzebne skreślić): 

_______________________________________________________________________ 

 Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego (niepotrzebne skreślić): 

_______________________________________________________________________ 

 Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata  (niepotrzebne 

skreślić):_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________  

 Adresy poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

(o ile mają adresy mailowe):___________________________________________________________________  

        _________________________________________________________________________________________________ 

 Numer telefonu matki/opiekunki prawnej dziecka (o ile ma telefon): 
_________________________________________________________________________________________________ 

 Numer telefonu ojca/opiekuna prawnego dziecka (o ile ma telefon): 
_________________________________________________________________________________________________  

 

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE nr ____                                                                         data wpływu: ______________ 

w ____________________________________________________                                            

                    (pełna nazwa przedszkola) 
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- CZĘŚĆ II     

INNE  INFORMACJE, DEKLARACJE  
 

1. Kolejność wybranych przez Pana/Panią publicznych przedszkoli, w przypadku, gdyby nie było 

możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego składane jest zgłoszenie - w porządku  

od najbardziej do najmniej preferowanych:  
 

(Można wskazać nie więcej niż trzy przedszkola) 
 

 

   w pierwszej kolejności: _____________________________________________________  
(nazwa przedszkola, nr, miejscowość)  

   w drugiej kolejności:     _____________________________________________________  
(nazwa przedszkola, nr, miejscowość)  

   w trzeciej kolejności:  _____________________________________________________  
(nazwa przedszkola, nr, miejscowość) 

 

- Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe.  

Jestem świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

- Prawdziwość danych przedstawionych we „WNIOSKU” przez rodziców/ opiekunów prawnych dzieci może być 

zweryfikowana.  
czytelne podpisy: 

1. matki/opiekunki prawnej _______________________ 

2. ojca/opiekuna prawnego 

data: _______________________   

_______________________ 

 

 

▪ CZĘŚĆ III    

       INFORMACJA  DYREKTORA PRZEDSZKOLA  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) informuję, że:  

- administratorem danych osobowych znajdujących się we wniosku, jest dyrektor przedszkola,  

do którego skierowany jest niniejszy wniosek.  

- administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez mailowy 

podany na stronie internetowej danego przedszkola,  

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, 

określonych m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996  

z późn. zm.), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  

w przedszkolu;  

- podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, o których mowa powyżej;  

- odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym Gminny Zarząd 

Obsługi Jednostek  w Strzelcach Opolskich, wykonujący określone zadania z zakresu spraw edukacji 

publicznej i opieki nad dziećmi i młodzieżą.  

- ma Pani/Pan prawo do:  

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

- dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach prawa.  

___________________________________________________________________________________________ 
       Zapoznałam się/zapoznałem się z „Informacją dyrektora” (CZĘŚĆ III).  
 
                    

czytelne podpisy: 

1. matki/opiekunki prawnej _______________________ 

2. ojca/opiekuna prawnego 

data: _______________________   

_______________________ 
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▪ CZĘŚĆ IV    

       DECYZJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA  

 

 

Dyrektor przedszkola stwierdza, że dziecko __________________________________ 
         ( imię i  nazwisko  dziecka ) 

zostało przyjęte/nie zostało przyjęte do przedszkola na rok szkolny __________________. 

 
Uzasadnienie decyzji (konieczne w przypadku odmowy przyjęcia): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

   
 
data: __________________________________                                                       _____________________________________ 
 

                                                                                                                  podpis i pieczęć dyrektora przedszkola 
 

 


