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Nazwa i adres przedszkola/szkoły podstawowej 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

                                             

                                                (WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE/SZKOŁA) 

Nr kolejny  ………………………..….…  

                                                                                                              
     

 

 
ZGŁOSZENIE  

DZIECKA DO ODDZIAŁU „O” W CELU OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Rodzice/opiekunowie prawni składają zgłoszenie dziecka do oddziału „0” poza rekrutacją w terminie określonym                             
w harmonogramie rekrutacji 

 

1. DANE  OSOBOWE DZIECKA 

Imię   Drugie imię  

Nazwisko   Data urodzenia  

 

P E S E L 
           

W przypadku braku numeru PESEL 

seria i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 

 

ADRES I MIEJSCE ZAMIESZKANIA KANDYDATA  

GMINA  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr mieszkania/domu  

 

2. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………………… w roku szkolnym ………..…./….…………. 
                                                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

 

będzie uczęszczała/uczęszczał do ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     (nazwa i adres przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole) 

 

w celu odbywania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale „0”. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole lub Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi do którego składane jest 
oświadczenie. W przypadku braku miejsc  u wskazanego wyżej administratora, dane będą przetwarzane również przez kolejną podaną przez Państwa 
placówkę. 
1. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresami: iod@ostrzeszow.pl oraz inf@ostrzeszow.pl. 
2. Administrator  w ramach prowadzonej przez siebie działalności przetwarza dane osobowe uczniów, a także ich rodziców oraz innych opiekunów 

ustawowych uczniów w zakresie i w celu niezbędnym do wypełniania ustawowych obowiązków związanych z dokumentowaniem przebiegu rekrutacji, 

nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przekazanie danych 

osobowych przez rodziców i innych opiekunów ustawowych uczniów, jak i przez samych uczniów w celu i zakresie niezbędnym do dokumentowania 

przebiegu rekrutacji, nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej jest wymogiem ustawowym.  

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w podanym powyżej zakresie i celu są : 
- Ustawa o systemie oświaty.  
- Ustawa Prawo oświatowe. 
- Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu naucza nia, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów, organizacji zasad działania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych                            

i resocjalizacyjnych. 
- Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego 

4. Dane  osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z placówki oświatowej. W przypadku osób nieprzyjętych  do placówki przez 

okres jednego roku. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione z mocy prawa oraz takie  z którymi została podpisana umowa powierzenia. 

6. Rodzice i inni opiekunowie ustawowi uczniów mają prawo wglądu do tej dokumentacji; mają także prawo żądania  sprostowania, lub ograniczenia 

przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie danych jest nieprawidłowe. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych 

osobowych odbywa się  w sposób nieprawidłowy. 

 

Wszystkie oświadczenia i dokumenty rodziców/opiekunów prawnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.               

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w  innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,                              

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.  

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..........................   ……………………………………………………….. 
(podpis matki lub opiekuna prawnego)   (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

(wypełnia przedszkole/szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi) 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA  

w celu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziale „0” 

 

 

 

 

 

……………………………………..........................   ……………………………………………………….. 
(miejscowość i data)   (pieczątka i podpis dyrektora przedszkola/szkoły) 

 

mailto:iod@ostrzeszow.pl
mailto:inf@ostrzeszow.pl
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/nadzor-pedagogiczny/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-poz.-2198-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/dokumentacja-szkolna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-28-maja-2010-r.-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow-szkolnych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2014-r.-poz.-893-11187.html

