
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BRZEŹNIE

rok szkolny 20… . / 20. ….

Kartę wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

A. DANE DZIECKA 

Dane osobowe
PESEL Imię Drugie imię Nazwisko

Data urodzenia Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość 

-

Adres zameldowania dziecka na pobyt stały (jeśli jest inny niż zamieszkania)
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość 

-

B. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Matka/prawna opiekunka:

Imiona i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Ojciec/prawny opiekun:

Imiona i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail



C. INFORMACJE DODATKOWE   (proszę wstawić znak X w kolumnę TAK albo NIE lub 
wpisać właściwe informacje)

TAK NIE

Dziecko posiada orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane  ze  względu na
niepełnosprawność - w załączeniu
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.
o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  –
w załączeniu 
Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np.: stała choroba, wady rozwojowe dziecka
itp. ( jeśli tak podać jakie)
 ……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym od …… do …..

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, Brzeźno
134  22-174 Brzeźno;

2) z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych
pod adresem: Brzeźno 134  22-174 Brzeźno, tel. 82 5661402, , e-mail: szkola-brzezno@wp.pl;

3) Celem przetwarzania jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
4) Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016r.  prawo

oświatowe, w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

5) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania  rekrutacyjnego  są  przechowywane  nie  dłużej  niż  do końca okresu,  w którym uczeń
uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego  są  przechowywane przez  okres  roku,  chyba  że  na  rozstrzygnięcie  dyrektora
przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.;

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów; 

7) W zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz
ich sprostowania;

8) Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Niepodanie  danych  osobowych  będzie  skutkowało
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

9) Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych  jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie
dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;

10) Administrator  nie  planuje  przetwarzać  danych  osobowych  w  celu  innym  niż  cel,  w  którym  dane
osobowe zostały zebrane;

11) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

……………………………………                                  .………………………………………..……………………
                      Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:szkola-brzezno@wp.pl



