
 

Mordarka., dnia………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

1. Imię/imiona i nazwisko 

 

 

2. Data i miejsce* urodzenia 

 

 

3 Nr PESEL / seria i nr innego 

dowodu osobistego 

 

 

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 MATKA OJCIEC OPIEKUN 

PRAWNY 

Imię i nazwisko 

 

   

Adres poczty 

elektronicznej  

 

   

 

 

Aktualny numer 

telefonu* 

 

 

 

  

 
Informacje dodatkowe: 

 

Dojazd do szkoły* 

 Odległość do szkoły (km) …………….. 

 Środek transportu:   PKS   inny, jaki ……………………… 

 

 Informacje szczegółowe 

Czy dziecko jest uczulone?* Tak     Nie  

Gluten  pyłki   kleje  detergenty 

Inne ……………………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko jest leczone w poradni specjalistycznej ? *   Tak Nie 

Jakiej ? ………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy stale przyjmuje leki? *  Tak   Nie 

 

Inne informacje dotyczące  zdrowia dziecka* ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Czy umie się samodzielnie ubrać?* Tak Nie  

Czy samodzielnie radzi sobie w  toalecie *      Tak       Nie  

Czy samodzielnie je ?*                                   Tak       Nie  

Czy samodzielnie myje ręce?*                          Tak       Nie 

Czy mowa dziecka jest prawidłowa ?* Tak        Nie  

Inne istotne dla nauczyciela informacje* 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Inne uwagi dotyczące rodziny *………………………………………………………………………………………………  
 
 



OŚWIADCZENIE 

 

Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………… 

 

Miejsce zamieszkania matki/opiekuna prawnego    ……………………………………….... 

 

Miejsce zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna …………………………………………….. 

 

       

 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  

oświadczenia.  
 

………………………………………………. 

      Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

          

 

 

*Informacje nieobowiązkowe 
 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę
x
 na udział mojego dziecka w imprezach szkolnych  

organizowanych w szkole i poza nią.  

Wyrażam/nie wyrażam
 
zgodę

x 
na przeprowadzenie kontroli czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę 

szkolną.  

 

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

                                                                                       Podpis rodzica, opiekuna prawnego 
x niepotrzebne skreślić  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko 

………………………………………………………………………………………………… 

będzie odbierane po zajęciach dydaktycznych przez następujące pełnoletnie osoby: 

1……………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr telefonu 

2……………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………. 
      podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Mordarce 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych za pomocą adresu e-mail 

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl  

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO w celu 

realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz zadań 

ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 

2018 r., poz. 996), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: 

 Udziału Pani/Pana dziecka w konkursach organizowanych przez szkołę/przedszkole lub inne 

placówki, gdy szkoła/przedszkole bierze w nich udział - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 Publikowania informacji o wynikach konkursów – wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie szkoły aby promować osiągnięcia 

wychowanków, wydarzenia kulturalno-sportowych, relacje z życia szkoły/przedszkola i działania 

dydaktyczno-wychowawczych - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, przez okres 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz okres przez, który Administrator jest zobowiązany 

archiwizować dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez okres 

promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej, jednakże nie dłużej jednak niż do czasu 

cofnięcia zgody. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

(organ prowadzący, przekazanie danych do SIO) oraz podmioty, którym administrator zleca 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające).   

5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6) W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące prawa: 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać 

profilowaniu. 

Zostałem poinformowany/a o celu 

przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl


 

 

Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce e-mail mordarkaszkola@op.pl telefon 18 337 12 30 

reprezentowana przez Dyrektora – Paweł Ciuła 

2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu  

z nim za pomocą adresu e-mail grzegorz.szajerka@gptogatus.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celu 

umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka, zgodnie z przekazanym upoważnieniem 

rodzica/prawnego opiekuna. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione organy na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest rodzic dziecka.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

 

Zostałem poinformowany/a o celu 

przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

………………………………………………….. 
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