
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 
na lipiec/sierpień 2022 r. 

 
Proszę o przyjęcie ................................................................................................... .......................  ur. ........................................................ 

                                                       (imię i nazwisko dziecka,  nr PESEL )                                                             (data i miejsce urodzenia) 

do Przedszkola Nr …. /oddz. przedszk. przy SP nr …..  , na okres od  ....................... do .............................. 

Adres  zamieszkania dziecka ............................................................................................................................. .................................... 

                                                                                  (miejscowość-dzielnica, ulica, numer domu) 
 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

......................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko matki                             miejsce zamieszkania        nr telefonu    

......................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko ojca   miejsce zamieszkania        nr telefonu    
 

II. Aktualne przedszkole 

………………………...................... 
/ pieczątka przedszkola macierzystego / 

 
III. Zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie danego miesiąca 
1. Zaświadczam, że matka/opiekun dziecka Pani  ....................................................... pozostaje 

w zatrudnieniu i w ww. okresie nie przebywa na urlopie.. 
 
 

…………………………… 
                                                                                                 (podpis i pieczątka zakładu pracy)                        

2. Zaświadczam, że ojciec/opiekun dziecka Pan  ......................................................... pozostaje 
w zatrudnieniu  w okresie dyżuru wakacyjnego prowadzonego przez Przedszkole, nie przebywa na 

urlopie.  
 
 

…………………………… 
                                                                                                 (podpis i pieczątka zakładu pracy)                        

IV. Dodatkowe informacje o dziecku  
Dodatkowe  informacje  o  dziecku  i  rodzinie  mogące  wpłynąć  na  funkcjonowanie  dziecka  w 
przedszkolu (choroby, wady rozwojowe dziecka, alergie pokarmowe, diety, orzeczenia PPP itp.) 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
V. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczamy, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w ww. okresie i zobowiązujemy się do 
uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rzeszowa oraz 
kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu, zgodnie z  aktualnymi  regulacjami obowiązującymi w tej 
sprawie. 
 

VI. Upoważnienie do odbierania dziecka  z  przedszkola 
Upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby: 
1 ...................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko    miejsce zamieszkania                            nr telefonu    



 
2. ..................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko    miejsce zamieszkania       nr telefonu    
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka                           
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  
 
 
Rzeszów, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 
                                              podpis matki/opiekuna                                 podpis ojca/opiekuna 

 
VII. Oświadczenia: 
1. Wyrażam zgodę na wyjście dziecka poza teren przedszkola oraz na Jego udział w wycieczkach 

organizowanych przez nauczycieli na terenie osiedla i miasta Rzeszowa.* 
2. Udzielam zezwolenia na fotografowanie dziecka w przedszkolu i wykorzystanie fotografii do 

materiałów promocyjnych i dziennikarskich bez podawania nazwiska.* 
 

*Skreślić w przypadku nie wyrażania zgody lub zezwolenia 

 
 

Świadomi odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczamy, 
że przedłożone przez nas w niniejszej karcie na str. 1 i 2 informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
Rzeszów, dnia ......................                                        ....................................                                 ………………………… 

                      podpis matki                                                    podpis ojca 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
„RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest jednostka wskazana we 
wniosku. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dane kontaktowe IOD dostępne są na stronie internetowej, oraz w siedzibie wybranej jednostki. 
Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. 
Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie 
edukacyjnej, statusie wniosku, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
rekrutacji do wskazanej jednostki. Podstawą przetwarzania danych jest: art.  6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe. 

IV. Odbiorcy danych osobowych: W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym. Dane mogą 
być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, 
prokuratura, sąd).  

V. Okres przechowywania danych osobowych: Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której kandydat 
zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej jednostki (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). 
Jednostki, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania), w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub 
niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

VII. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest obowiązkowe i jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o 

przyjęcie do jednostki. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do jednostki. 

VIII. Inne informacje: W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie 

oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 


