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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Proszę o przyjęcie mojego dziecka/podopiecznego do Niepublicznego Przedszkola w Mikoszowie
w roku szkolnym

I.

/

w godzinach od

do

.

Dane dziecku
1. Nazwisko i imię dziecka:
2. Data urodzenia:
3. Miejsce urodzenia:
4. PESEL:
5. Czy dziecko było
w żłobku:

tak,

nie

w przedszkolu:

tak, od

do

nie
w innej placówce wychowawczej:

6. Adres zamieszkania:

II.

Dane rodzicach
1.

matka,

ojciec,

opiekun,

opiekunowie,

rodzice.

2. Imię i nazwisko matki/opiekuna:
3. Imię i nazwisko ojca/opiekuna:
4. Telefon kontaktowy matki/opiekuna:
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5. Telefon kontaktowy ojca/opiekuna:
6. Praca matki/opiekuna:

tak,

nie

7. Praca ojciec/opiekuna:

tak,

nie

8. Nazwa zakładu pracy matki/opiekuna:
9. Nazwa zakładu pracy ojca/opiekuna:

III.

Informacje rodziców o dziecku i warunkach wychowawczych
w domu
1. Jakie są ulubione zajęcia, zabawy dziecka*:

2. Spostrzeżenia rodziców dotyczące pozytywnych cech dziecka, zainteresowań, zdolności, itp.*:

3. Sygnały dotyczące trudności wychowawczych i rozwojowych*:

4. Dodatkowe informacje o dziecku, np. choroby, alergie, wady rozwojowe, niepełnosprawność,
itp.:

5. W przypadku dziecka niepełnosprawnego należy dołączyć diagnozę: psychologicznopedagogiczną, lekarską.
6. Dziecko posiada lub oczekuje w PPP na
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
*) Dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawa z dnia 16
grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zmianami).
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Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa danych jest Stowarzyszenie
świętego Celestyna w Mikoszowie 27, 57-100 Strzelin.
Podstawa prawna przetwarzania danych przez jednostkę zgodna z artykułem 160 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 raku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami).
Zakres danych potrzebnych do wniosku jest określony w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).
Ochrona danych osobowych reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych, Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 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 (RODO).
Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@celestyn.pl.

V.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
3. Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to
skutkować brakiem możliwość udziału w procesie rekrutacji do jednostki lub brakiem
możliwość skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i w załącznikach dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Mikoszów dnia,
Imię i nazwisko osoby wypełniającej wniosku:
Proszę zapisać ten dokument i wysyłać na adres przedszkole@celestyn.pl.
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