
Data przyjęcia wniosku: 
 

          

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

do Przedszkola Niepublicznego 

Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 

 w Jeżowem 
 

na rok 2019/2020 
 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

PESEL dziecka 
(w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 
 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

 matki/opiekunki ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko   

Adres miejsca 

zamieszkania 

 

 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej  

  

Numery telefonów 

kontaktowych  

 

komórkowy: 

stacjonarny: 

do pracy: 

komórkowy: 

stacjonarny: 

do pracy: 

 

3. Informacje konieczne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:  
 

Kryteria Statutowe Tak Nie Dołączono 

potwierdzenie: 
(uzupełnia Dyrektor) 

do przedszkola uczęszczało rodzeństwo    

dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców     

dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej    

obydwoje rodziców dziecka pracuje    

 

4. Deklaracja i oświadczenie: 
 

1. Po zapoznaniu się z celami i zadaniami Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr  

od Aniołów w Jeżowemzobowiązuję się do współpracy z przedszkolem w procesie wychowania 

mojego dziecka.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może prosić o potwierdzenie informacji 



podanych we wniosku.  

3. Oświadczam, że: 

1) jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku, 
 

 

….………………………………………………………………                                       
miejscowość i data oraz czytelny miejscowość i data oraz czytelny podpis matki/opiekunki                                                                       

podpisojca/opiekuna 
 

 

 
 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr od Aniołów  

w Jeżowem,danych przekazanych w informacji w celu rekrutacji dzieci do Przedszkola w roku szkolnym 

2019/2020 oraz wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa oświatowego. 

 
 

TAK                                                                                    NIE 

 ..….……..…………….…………….. 
miejscowość i data oraz czytelny podpis 

matki/prawnego opiekuna  

 

 

TAK                                                                                    NIE 

   ..….……..…………….…………….. 
miejscowość i data oraz czytelny podpis 

ojca/prawnego opiekuna 

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia 

Sióstr od Aniołów w Jeżowem,z którym można się kontaktować pisząc na adres e-mail:przedszkole@siostryodaniolow.pl 

lub telefonując pod numer:  507 959 637 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.   

3. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie Państwa zgody i będą przetwarzane do czasu 

jej odwołania z zachowaniem zasady minimalizmu przy czym w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki – przez okres 

jednego roku. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Przedszkola, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 

danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

5. Przyjęcie wniosku przez dyrektora przedszkola. 

 

 

………………………………………………. 
                    ( podpis dyrektora przedszkola) 

6. Decyzja  
 

Po rozpatrzeniu Kart zgłoszenia złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie § 27 Statutu 

przyjmuję / nie przyjmuję Dziecko do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów  

w Jeżowem na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

………………………………………………. 
                    ( podpis dyrektora przedszkola) 


