
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

na rok szkolny 2020/2021    

DO PRZEDSZKOLA  W DRAWSKU POMORSKIM 

PRZY UL. ………………………………………. 

( ul. Obrońców Westerplatte 49,   ul. B. Chrobrego 4A lub Oddział Przedszkolny w budynku SP))  

Imię i nazwisko dziecka ................................................................................. Pesel ………………………….. 

Adres zamieszkania (z kodem)…………………………………….………………..……………………….. 

Adres zameldowania (z kodem)………………………………………………………….…………………... 

Data i miejsce urodzenia  …………………………………………………………………………………… 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od .........................................do .......................................... 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

  MATKA OJCIEC 

Nazwisko i imię ….……………………………….   ..…………………………….. 

Rodzaj pracy:    

Godziny pracy  …………………………  …………………………… 

       

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

                            (pieczęć zakładu pracy)                                           (pieczęć zakładu pracy) 

 

      Do wniosku dołączyć zaświadczenie o dochodach (netto) z ostatnich 3 miesięcy. 

 

 RODZEŃSTWO: (podać imiona i rok urodzenia) 

 

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

 RODZINA:     

 NUMERY TELEFONÓW  KONTAKTOWYCH:...................................................................................... 

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie) 

 

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

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

 

III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną, zgłoszoną 

nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo   

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 



OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym w celu 

realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego dane 

dotyczą. 

…………….…………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016  

L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:  

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców 
Westerplatte 49, 78-500 Drawsko Pomorskie (dalej: ”Przedszkole”), e-mail: przedszkole.drawsko@o2.pl 
2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres rekrutacji na rok 
2019/2020  i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą. 
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 
grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). 
9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
10. Dane nie będą przekazywanie do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 
 

OŚWIADCZENIE 
 Na podstawie  Uchwały Nr LXV/496/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  

w prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym ten wymiar oświadczam, że moje dziecko  

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

                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

 

od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 

 

                             

będzie uczęszczało do Przedszkola na …………….. dziennie tj. w godzinach:     

                                                  (ilość godzin) 

 

- 6.30 – 16.00 (9,5 h)- płatne 4,5 h, 

- 6.30 – 15.00 (8,5 h)- płatne  3,5 h, 

- 7.00 – 16.00 (9 h) – płatne 4 h, 

- 7.00 – 15.00 (8 h) – płatne 3 h, 

- 8.00 -15.00 ( 7 h) – płatne 2 h, 

- 8.00 – 16.00 ( 8 h) – płatne 3 h.   

(podkreślić właściwe godziny uczęszczania dziecka do przedszkola).           

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

                                       (podpis rodzica/opiekuna ) 

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

