
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Proszę  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego w Publicznej  Szkole  Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie.

Dane dziecka

Imię Drugie Imię Nazwisko

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

Pesel

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr pasz-
portu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia Miejsce urodzenia

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

Adres zamieszkania dziecka

Ulica/ Miejscowość Nr domu

………………………………………….…….………. ……………..…….

Nr lokalu Kod pocztowy 

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

Adres zameldowania dziecka   (wypełniane, gdy jest inny niż zamieszkania)

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

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

Dane o rodzicach/ opiekunach prawnych dziecka (nie potrzebne skreślić) 

Imię i nazwisko matki Telefony kontaktowe

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

Adres zamieszkania  Adres poczty elektronicznej

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

Imię i nazwisko ojca Telefony kontaktowe

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

Adres zamieszkania  Adres poczty elektronicznej

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



Udział dziecka na lekcje religii (zaznaczyć x w odpowiednim okienku)

katolickiej

mariawickiej

nie będzie uczestniczyło

Liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (w odpowiednim okienku zaznaczyć x):

8.00 – 13.00

8.00 – 15.00

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.233 usta-
wy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

………………………………………………..                       ……………………………………………
                       (miejscowość, data)                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Informacja dla rodziców:

1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. do klas I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się
na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Zgodnie z art. 151  ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. zgłoszenie zawiera dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów i
należy dołączyć oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

3. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także  rozpocząć dziec -
ko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

4. Zgodnie z art.36 ust2 Prawa oświatowego należy do wniosku dołączyć oświadczenie rodziców o korzystaniu przez dziecko z wy-
chowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podsta-
wowej, albo opinię stosownej poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie, ul Szkolna 1, 07-110 Grębków, tel 257930374

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwa-
rzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-md@tbdsiedlce.pl.

3. Administrator  przetwarza  Państwa  dane  w  celu  realizacji  rekrutacji  do  przedszkola,  na  podstawie  ustawy  Prawo  oświatowe
z 14 grudnia 2016 r. Podanie danych jest obowiązkowe, niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku szkolnego..

4. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy 
prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zosta-
ły zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. do końca uczęsz-
czania dziecka do placówki. 

6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

• żądania ich sprostowania,

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub dro-
gą elektroniczną pisząc na adres: iod-md@tbdsiedlce.pl.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych oso-
bowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
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