Wniosek o przyjęcie Dziecka do Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Małego Odkrywcy” w Mysłowicach na rok szkolny …………………………
I. Dane ogólne
imię i nazwisko Dziecka

Proszę o przyjęcie

data i miejsce urodzenia (dzień - miesiąc - rok, miejsce)

PESEL Dziecka: ………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy w Mysłowicach,
na rok szkolny…………………………
II. Adres zamieszkania Dziecka
ul.
nr domu
nr lokalu
kod pocztowy

miejscowość

III. Adres zameldowania Dziecka (proszę wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
ul.
nr domu
nr lokalu
kod pocztowy

miejscowość

IV. Dane rodziców/opiekunów prawnych/
Imię:

imię:

nazwisko:

nazwisko:

adres zamieszkania:

adres zamieszkania:

PESEL:

PESEL:

telefon kontaktowy:

telefon kontaktowy:

e-mail:

e-mail:

V. Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu
Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w dni robocze
od poniedziałku do piątku
w godzinach
VI. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zatrudnieniu
Matka/opiekun prawny dziecka
pracuje w
Ojciec/opiekun
pracuje w

prawny

Wpisać nazwę i adres zakładu pracy, nr telefonu

dziecka
Wpisać nazwę i adres zakładu pracy, nr telefonu

VII. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu (stan zdrowia dziecka, ewentualne potrzeby, alergie itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Proszę o zaznaczenie: (właściwe podkreślić)
• Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności „TAK” lub „NIE”
Jeśli zaznaczono „TAK”, proszę wpisać rodzaj i stopień niepełnosprawności
.....................................................................................................................................
• Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego „TAK” lub „NIE”
Jeśli zaznaczono „TAK”, proszę wpisać formę kształcenia specjalnego:

......................................................................................................................................
VIII. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do innego przedszkola publicznego,
oddziału przedszkolnego przy szkole lub niepublicznego przedszkola wyłonionego w trybie
otwartego konkursu ofert, realizującego zadania publiczne zlecone przez miasto Mysłowice.
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole,
przedszkola niepublicznego wyłonionego w trybie otwartego konkursu ofert, w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanych1:
1. Pierwszy wybór:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola, adres oddziału przedszkolnego przy szkole, przedszkola niepublicznego
wyłonionego w trybie otwartego konkursu ofert

2. Drugi wybór:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa przedszkola, adres oddziału przedszkolnego przy szkole, przedszkola niepublicznego
wyłonionego w trybie otwartego konkursu ofert

1.

Zgodnie z Art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To
oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

IX. Oświadczenia rodziców
Oświadczam, że
1. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę/my pisemne upoważnienie dla
osób, które poza rodzicami/opiekunami prawnymi będą mogły odebrać dziecko
z przedszkola.
2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego
Odkrywcy” w Mysłowicach dobrowolnie podanych przeze mnie danych osobowych (zgodnie z
Rozporządzeniem 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),
w tym danych wrażliwych, zbieranych na potrzeby rekrutacji w przedszkolu i że zostaliśmy
poinformowani o celu gromadzenia danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
3. Zobowiązuję/my się, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w deklarowanych przeze mnie
w niniejszej karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola godzinach. Wyrażam/y również zgodę na
przygotowanie umowy cywilnoprawnej z naliczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
4. Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość powyższych
danych potwierdzam/my własnoręcznym podpisem.
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5. Wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów dzieci do promocji
przedszkola, zezwalam/y na publikację prac dzieci i ich zdjęć w ramach promocji przedszkola
w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej przedszkola.
6. Przyjmuję/my do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę
zobowiązany/a potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie 14 dni od uzyskania
pisemnej informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola oraz do podpisania umowy
cywilnoprawnej.
7. Mam/y świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie oznacza
wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do korzystania z usług przedszkola.
Oświadczenia wnioskodawcy

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………….…………………..
miejscowość i data

………………………………………………………………………..…………
podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów oraz opiekunów prawnych

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Odkrywcy” w Mysłowicach informuje, że jest
administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału
przedszkolnego, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Przedszkola lub na adres poczty
elektronicznej akademiaodkrywcy.myslowice@wp.pl Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów
prawnych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane będą udostępniane przez System Informacji
Oświatowej do Ministerstwa Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałym jednostkom wskazanym
na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą
przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa. Osobom składającym wniosek przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do poprawiania swoich danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Złożenie
wniosku, a w tym udostępnienie danych administratorowi nie jest obowiązkowe, przy czym odmowa
podania danych osobowych uniemożliwia przyjęcie dziecka do przedszkola. Na podstawie
udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie
przewiduje się profilowania danych.

X. Decyzja komisji kwalifikacyjnej
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ………................................ roku zakwalifikowała
dziecko/nie zakwalifikowała Dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy” w
Mysłowicach na realizację edukacji przedszkolnej na rok szkolny…………………….. w
grupie................................ począwszy od dnia …............................ r.
Podpisy członków komisji:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Podpis przewodniczącego komisji:
…………….…………………………………………………………
str. 3

