Załącznik Nr 3
do Regulaminu Rekrutacji

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KU PRZYSZŁOŚCI”
W PARTYNI Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W DULCZY WIELKIEJ,
RUDZIE I ZGÓRSKU

Rok …/…
Proszę o przyjęcie dziecka do (wstaw znak X):
Przedszkola w Partyni

Przedszkola w Dulczy Wielkiej

Przedszkola w Zgórsku

Przedszkola w Rudzie

Dane dziecka:
Imię/Imiona
dziecka

Miejscowość

Nazwisko

Ulica, nr domu

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Kod pocztowy
Poczta

PESEL

Gmina

Inne istotne informacje o dziecku:
Należy zakreślić TAK lub NIE.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego
Choroby mające wpływ na funkcjonowanie dziecka
Dieta
Alergia
Zaburzenia rozwoju psychofizycznego dziecka

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

Uwaga!
Informacje te będą brane pod uwagę przez Przedszkole po dostarczeniu przez Rodzica odpowiednich
dokumentów potwierdzających.

KRYTERIA PRZYJĘCIA
Należy podkreślić TAK lub NIE:
Dziecko mieszka na terenie Gminy Radomyśl Wielki

TAK/NIE

Kryteria podstawowe:
1.

Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

TAK/NIE

Jeżeli TAK – Oświadczenie - Załącznik Nr 5 do Regulaminu

2.

Niepełnosprawność dziecka

TAK/NIE

Jeżeli TAK – kopia Orzeczenia/Decyzji

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

TAK/NIE

Jeżeli TAK – kopia Orzeczenia/Decyzji
Jeżeli TAK – kopia Orzeczenia/Decyzji

TAK/NIE

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

TAK/NIE

Jeżeli TAK – kopia Orzeczenia/Decyzji

TAK/NIE

Jeżeli TAK – Oświadczenie – Załącznik Nr 6 do Regulaminu

TAK/NIE

Jeżeli TAK – kopia Postanowienia Sądu

Kryteria dodatkowe:

1.
2.

3.

Dziecko, które jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego (6-latek) oraz dziecko odroczone z tego obowiązku,
a także dziecko 5-letnie, które ma prawo do korzystania z tego
obowiązku.
Dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się
Przedszkole.
Dziecko, którego rodzice (jeden lub dwoje) pracują lub prowadzą
działalność gospodarczą w miejscowości, w której znajduje się
Przedszkole.

TAK/NIE

TAK/NIE
TAK/NIE

Jeżeli TAK – Oświadczenie - Załącznik Nr 7 do Regulaminu

4.

Dogodne położenie Przedszkola względem miejsca zamieszkania
lub pracy jednego z rodziców dziecka.

TAK/NIE

Jeżeli TAK – Oświadczenie - Załącznik Nr 7 do Regulaminu

5.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną
w Przedszkolu.

TAK/NIE

Potwierdza Dyrektor Przedszkola – Załącznik Nr 7 do Regulaminu

6.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie
stacjonarnym.

TAK/NIE

Jeżeli TAK – Oświadczenie - Załącznik Nr 7 do Regulaminu

Proszę o podanie powodu zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej w przypadku, gdy dziecko
na dzień przyjęcia do przedszkola nie ma ukończonego 3 roku życia:

Dane matki/prawnej opiekunki:

Dane ojca/prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania
Telefon

Adres
zamieszkania
Telefon

Adres mailowy

Adres mailowy

Miejsce i nazwa
zakładu
pracy/prowadzenia
działalności

Miejsce i nazwa
zakładu
pracy/prowadzenia
działalności

Inne telefony kontaktowe:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU:

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do Przedszkola będę
zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z jego usług w terminie podanym w
Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli
w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w
Przedszkolu.
Integralną częścią Wniosku jest Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz Oświadczenie
dotyczące Ochrony Danych Osobowych.

………………………
Data przyjęcia zgłoszenia
(wypełnia przedszkole)

………………………….…………….
……………………………………………………….

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
ojca/opiekuna

Podpis (czytelny) matki/opiekunki,

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Ja niżej
podpisany/a*………………………………………………….…………..………….......
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie
„Ku Przyszłości” w Partyni wizerunku i informacji o osiągnięciach mojego dziecka

......……….………………………….………………………............
imię i nazwisko dziecka
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzeń zorganizowanych w ramach świadczonych
usług w zakresie edukacji, w celu realizacji zadań Przedszkola oraz prowadzenia konkursów i
innych
akcji
związanych
z działalnością Przedszkola (np. wycieczek przedszkolnych, uroczystości związanych z
wydarzeniami organizowanymi w Przedszkolu, itp.).
Niniejsza zgoda:
• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach
przedszkola,
w gazetach, Internecie, portalach społecznościowych;
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni z
Oddziałami
Zamiejscowymi
w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku;
• Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.
Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich
poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienie, sprostowania, usunięcia. Podanie danych
jest dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie
na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody.

...........…………………………
data i czytelny podpis rodzica

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka jest
Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni, Partynia 71 A, 39-310 Radomyśl Wielki email:
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
2. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą w celu:
• realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją zadań
statutowych Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni z Oddziałami
Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku, jak również zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO,
• ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z
usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach
archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową,
realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na
realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka będą podmioty
uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji
umowy i celów statutowych, instytucje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację
projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące
usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają
dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania
danych takie jak np. firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi kredytowe i
płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe, firmy rachunkowe, audytowe i konsultingowe.
4. Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka przechowywane będą przez czas obowiązywania
zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
oświatowych, podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z umową,
• realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego
w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji
okolicznościowej, publikacji Twojego wizerunku i wizerunku Twojego dziecka od
momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.
5. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, kopii danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych,
o ile będzie to technicznie możliwe, w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania
korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – posiadasz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować
będzie odmową zawarcia umowy.
...........…………………………
data i czytelny podpis rodzica

