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KARTA ZAPISU  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przedszkolnego od dnia 01.09.2019r.  
 

I.  DANE DZIECKA 

 

......................................................................................................................................................... 
(pierwsze i drugie imię oraz nazwisko dziecka) 

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

(nr PESEL, w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  ) 
 

................................................................................................................................................................................................................................................ 
                                                                                  (data urodzenia) 

 

 

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

                                                                     (adres zamieszkania dziecka) 1  
 

Oddział przedszkolny zapewnia bezpłatnie świadczenie w zakresie realizacji programu 

wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego 

w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 13:00. 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza wymienioną podstawę programową 

wychowania przedszkolnego są bezpłatne w godzinach od 7:00-8:00 i od 13:00-17:00. 
 

 
II.  DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Dane matki/prawnej opiekunki 

 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail  
   

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki 

 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu  
     

 

 

Dane ojca/prawnego opiekuna 

 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail  
   

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu  
     

                                                 
1
 Art. 26 §1 Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania 

rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy 
rodzicielskiej”. 
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III.  OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, iż podane 

dane są zgodne ze stanem faktycznym i mam świadomość skutków złożenia fałszywego 

zeznania. 

2. Niezwłocznie  powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie zapisu. 

3. Przyjmuję do wiadomości, iż karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego wypełniona 

nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp. ) z powodu 

niespełnienia formalnych  kryteriów nie będzie rozpatrywana. 

 

……………..……………..………...                              ………………..……………..…….. 
(data i  podpis matki/opiekuna prawnego)                                                        (data i  podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
  

OŚWIADCZENIE 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

 Udostępniam dane osobowe naszego dziecka oraz nasze, jako rodziców/opiekunów prawnych celem udziału            

w procesie rekrutacyjnym. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż udostępnienie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów 

prawa oświatowego. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do oświadczenia.         
 

 

…………………………………                                          ………………………………….. 
  (data i podpis matki/opiekuna prawnego)                                                            (data i podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana i dziecka we 

wniosku, a także w załącznikach do wniosku, informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, Wola Batorska 597, tel: 12 28 16 005         

e-mail: szkolawb@poczta.fm 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora; e-mailowy: 

iod@pq.net.pl. 

3.  Celem przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do placówki. 

4.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, w związku z art. 133 i 151 Ustawy prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 996). 

5. Odbiorcą danych osobowych będą członkowie komisji rekrutacyjnej na podstawie upoważnienia 

i oświadczenia o poufności oraz organ prowadzący placówkę: Gmina Niepołomice 

6. Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przebywania w Placówce, a następnie 

przez okres  5 lat w celach archiwalnych. Dane osób nieprzyjętych przechowywane będą przez rok, 

chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego 

i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem - następnie przez okres 5 lat dla 

celów archiwalnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia 

przetwarzania. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem ustawowym. 

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 
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