
Szkoła Podstawowa 
im. Bartłomieja Pitiscusa w Słonem
Oddział Przedszkolny
Ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W ROKU SZKOLNYM ….…../………..

Proszę o przyjęcie mojego dziecko do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im.
Bartłomieja Pitiscusa w Słonem. 

Dane identyfikacyjne dziecka

  imię

  nazwisko

  PESEL

data urodzenia dzień miesiąc rok
Adres miejsca 
zamieszkania 
dziecka

Dane rodziców/opiekunów prawnych

Imię matki: Imię ojca:

Nazwisko matki: Nazwisko ojca:

Adres miejsca 
zamieszkania matki:

Adres miejsca 
zamieszkania ojca:

Miejsce pracy: Miejsce pracy:

Godz. pracy: Godz. pracy:

Telefon Telefon

Email Email
Oddział przedszkolny funkcjonuje w godz. 6:30 – 16:30
(5 godzin dziennie finansuje organ prowadzący szkołę, tj. 8:30 – 13:30)

Godziny pobytu 
dziecka w 
przedszkolu

Od…………….

do……………..

Deklaruję 
wykupienie w 
szkole posiłków 
(właściwe otoczyć 
kółkiem)

Obiady

TAK
Podwieczorki

NIE



Inne, ważne zdaniem rodziców/opiekunów prawnych informacje dotyczące dziecka (alergie, 
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zalecenia lekarza specjalisty, itp.)

Zobowiązujemy się do:
- przestrzegania postanowień Statutu Szkoły Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa 

w Słonem,
- podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
- regularnego  uiszczania  opłat  za  przedszkole  (dotyczy  pobytu  dziecka  w  oddziale

przedszkolnym powyżej 5 godz. dziennie) i wyżywienie w wyznaczonym terminie,
- przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią

upoważnioną  przez  rodziców/prawnych  opiekunów,  która  zapewni  dziecku
bezpieczeństwo,

- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Wyrażamy  zgodę  na  zebranie,  przetwarzanie  powyższych  danych  o  dziecku  i  jego
rodzinie oraz wykorzystywanie ww. danych przez Szkołę Podstawową im. Bartłomieja
Pitiscusa w Słonem dla potrzeb rekrutacji i działalności oświatowo-wychowawczej.
Oświadczamy, że dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.
Przetwarzanie  danych  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.)  

Data przyjęcia zgłoszenia
(wypełnia przedszkole/szkoła)

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

                                                                                                                                                                                     



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  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 z  2016 r.  Nr  119,  s.  1  ze  zm.)  -  dalej:
„RODO” informuję, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Bartłomieja  Pitiscusa
w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica; e-mail: szkola.slone@wp.pl; nr tel.: 68/327 31 36.
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@swidnica.zgora.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz art.  9 ust. 2 lit.  g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
5.  Przetwarzanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Osoby,  których  dane
dotyczą  są  zobowiązane  do  ich  podania.  Nieprzekazanie  danych  skutkować  będzie
niemożnością  przyjęcia  dziecka  do  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole
podstawowej. 
6.  Dane  osobowe  będą  ujawniane  osobom  działającym  z  upoważnienia  Administratora,
mającym  dostęp  do  danych  osobowych  i  przetwarzającym  je  wyłącznie  na  polecenie
Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 
Ponadto listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Administratora.
7.  Okres  przechowywania  danych  osobowych został  określony w art.  160  ustawy Prawo
oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w publicznej  szkole  podstawowej.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone
w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole podstawowej,
przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do
sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
8.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1
RODO;
9.  Ma  Pani/Pan  prawo  złożenia  skargi  na  niezgodne  z  prawem  przetwarzanie  danych
osobowych  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (Urząd  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
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