
         KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

       w ROGOZINIE na rok szkolny  2019/2020 
 

                                             

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole ……………………………………….………….. 
(jeżeli Przedszkole Samorządowe w Rogozinie jest przedszkolem pierwszego wyboru, proszę wpisać jego nazwę ;jeżeli karta złożona 

została w więcej niż jednym przedszkolu – w każdej karcie zgłoszenia jako pierwszego wyboru  wpisywać należy  to samo 

przedszkole)  

Kartę złożyłam/em  również  w przedszkolach:  ……………………………………………………… 

 

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ PESEL 

DATA  URODZENIA 

 
           

 

2. ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 
 

 

 

3. DANE RODZICÓW  (opiekunów prawnych) 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

Telefony kontaktowe : 

 

Telefony kontaktowe : 

 

e-mail : e-mail : 
 

 

                                                                                                                                 

     4.   KRYTERIA  USTAWOWE PPRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA    ( wpisać  x  we  właściwą  kratkę) 

        Tak Nie 

1.  Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca.   

2.  Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub  umiarkowany  

      stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub  

      niezdolność do samodzielnej egzystencji.  

  

3.  Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.   

 

   

  5.   DODATKOWE KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA    ( wpisać   x  we  właściwą  kratkę )  

        Tak Nie 

1.  Dziecko mieszkające w rejonie szkoły podstawowej,  w obwodzie której położone 

     jest przedszkole. 
  

2.  Dziecko obojga  rodziców  pracujących.     

3.  Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola.    

4.  Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony  znaczny lub umiarkowany stopień   

     niepełnosprawności.       
  

5.  Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci).    

     

 



9. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA  

    

      Uprzedzeni o odpowiedzialności  karnej z  art. 233 k.k. oświadczamy,  że podane powyżej  dane są zgodne ze  

      stanem  faktycznym.  

      Przyjmujemy do  wiadomości,  iż  dyrektor  przedszkola może prosić o  okazanie  dokumentów w celu  

      weryfikacji  danych  podanych  w  karcie  zgłoszenia. 

 
 

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

       podpis matki (opiekuna prawnego)                                                podpis ojca  (opiekuna prawnego) 

  

       

 

 

10. DECYZJA  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ  : 

 

Komisja Kwalifikacyjna  na posiedzeniu  dnia  …...................................................................................... 

 

zakwalifikowała  nie zakwalifikowała  w/w  dziecko  do  przedszkola    od  dnia …........................ roku. 

 

Podpisy członków Komisji :                                                                     

 

1. Przewodniczący :   ........................................................                                                                   

 

2. Członek  :               …....................…............................ 

 

3. Członek :               .........................................................                             Rogozino, ………………… r.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z 

REKRUTACJĄ DZIECKA DO szkoły/przedszkola 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogozinie; 09-442 Rogozino,  ul. Mazowiecka 25 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest : Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Rogozinie reprezentowany przez Roberta Majewskiego – dyrektora 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

iod.radzanowo@mkadministrators.pl. 

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: 

rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. 

 

4. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie przesłanki  art. 6 ust 

1 lit. „c”  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a więc 

w skrócie wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa tj. w 

szczególności: 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, 

6. Statut zespołu szkolno – przedszkolnego 

7. Regulamin rekrutacji do szkoły/ przedszkola 

 

5. Odbiorcą Państwa danych oraz Państwa dziecka mogą być: 

4. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Urząd Gminy Radzanowo(jednostka nadrzędna wobec Przedszkola Samorządowego w Rogozinie), 

6. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 

 

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej 

zakończeniu: 

5. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do szkoły/przedszkola przez okres uczęszczania do 

szkoły/przedszkola; 

6. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły/przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu 

rekrutacji. 

7. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane do Państwa  trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8.   Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.\ 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

 

                                                                                     

Przyjmuję do wiadomości ………………………….      ………………………………………………. 
data                                          (podpis rodzica/opiekuna) 

 

             

mailto:iod.radzanowo@mkadministrators.pl

