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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W TEODORACH 
Uwaga! Wniosek wypełniają tylko rodzice lub opiekunowie dziecka. 

  PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 
 

Proszę/prosimy* o przyjęcie mojego/naszego dziecka/podopiecznego* do 

Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Teodorach 

na rok szkolny …………/………… 
 

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: 
 

Imię(imiona) i nazwisko:             
 
PESEL:                
 
Data urodzenia:              
 
Adres zamieszkania:              
 
 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*: 
 
MATKA       OJCIEC 

 

Imię i nazwisko:              
 
Nr telefonu:               
 
Adres poczty elektronicznej:             
 
Adres zamieszkania:              
 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 

 TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje lub więcej dzieci)   

Dziecko niepełnosprawne   

Niepełnosprawność jednego z rodziców   

Niepełnosprawność obojga rodziców   

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka   

Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca   

Dziecko objęte pieczą zastępczą (umieszczone w rodzinie zastępczej)   

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach   

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola w Teodorach   
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Prosimy o wskazanie kolejności wybranych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

innych form wychowania przedszkolnego albo szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych: 

               

 

               

 

               

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Państwa dziecka/podopiecznego jest Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Teodorach, Teodory 62, 98-100 Łask. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Sylwester Krawczyk, adres e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl 
3. Dane osobowe Pani/Pana/Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
996 z póź.zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 
4. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana/Państwa dziecka/podopiecznego dane osobowe zostały lub zostaną 
ujawnione przez placówkę są: pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych 
i zobowiązali się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych oraz podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlecenie placówki. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób 
przetwarzać Pani/Pana/Państwa dziecka/podopiecznego dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez placówkę. Placówka ma kontrolę nad działaniem 
takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność. Dane osobowe mogą 
również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
5. Dane osobowe Pani/Pana/Państwa dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
6. Dane osobowe zgromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 
końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do placówki. W przypadku kandydatów nieprzyjętych - zgromadzone dane 
przechowywane są do roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora lub kierownika placówki została wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego i postępowanie nic zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa 
dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
oświatowego wymienione wyżej. 

 

Oświadczam(y)*, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do 
art. 233 §1 Kodeksu Karnego, że podane w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

(Jestem/jesteśmy* świadomy(a)/świadomi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.) 
 

 

 

 

              

(data)    (czytelny podpis matki)   (czytelny podpis ojca) 


