
  

 
 

 

 
 

WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka czteroletniego  
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

 im. K. Makuszyńskiego w Bielawach  
w roku szkolnym 2022/2023 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Oddziału Przedszkolnego 

1. Dane dziecka (proszę podać zgodnie z aktem urodzenia) 

nazwisko   

imię   
drugie imię   
data urodzenia   
PESEL   
miejsce urodzenia   
województwo   

Adres stałego zameldowania dziecka 
miejscowość   
kod pocztowy   
województwo   

Adres stałego zamieszkania dziecka 
miejscowość   
kod pocztowy   
województwo   
nazwa i adres szkoły  
zgodny z adresem 
zameldowania  
 

  

 

2. Dane dotyczące rodziców – prawnych opiekunów 

nazwisko 
ojciec matka 
    

imię     
adres     
numery telefonów     
      

 

3. Czy dziecko uczęszczało do przedszkola? 
(właściwe podkreślić) 

 Tak 
 Nie 

Ile lat?  ………… 



  

 
 

 

 
 

4. Dodatkowe informacje: 

W celu zapewnienie dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 
opiekuńczo wychowawczych przekazujemy dyrektorowi szkoły uznane przez nas za istotne dane o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychicznym dziecka: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej? 
(właściwe podkreślić) 

 Tak 
 Nie 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy Państwa, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach, Bielawy 17, 
67-112 Siedlisko. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Bielawach w roku szkolnym 2020/2021. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w 
liceum, a w przypadku osób nieprzyjętych do liceum – rok od zakończenia rekrutacji. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a 

także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w 
sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.. 

9. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości 

przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach.  

 

Data ………………………….            Podpis rodzica ………………………… 

 

mailto:iodo@amt24.biz

