
Wniosek do dyrektora przedszkola o przyjęcie dziecka 
do Przedszkola Publicznego Zegar Słoneczny w roku szkolnym 2021/2022 
 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………… 

data i miejsce urodzenia …………………………………………………… PESEL ……………………………… 
adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………… gmina ………………………………… 

Placówka 1 wyboru……………………………………………………….placówka 2 wyboru……………………………………………………………………………  
Placówka 3 wyboru……………………………………………………... 

 

 Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis Adres poczty elektronicznej Numery telefonu 

komórka, dom, praca 

Mama  
 

    

Tata  

 

    

Opiekun  

 

    

 

 Poprzez udział w Radzie Rodziców chcę mieć wpływ na funkcjonowanie przedszkola. 

tak        nie          
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na terenie budynku i ogrodu przedszkola, na stronie 

internetowej oraz udostępnianie innym rodzicom na płycie CD. 

tak     nie 

        

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka na profilu przedszkola na Facebook’u  

tak    nie 

Deklaruję następujący tryb uczęszczania mojego dziecka do przedszkola: 
 

do godz. 12.00 do godz. 13.00 do godz. 14.00 do godz. 15.00 do godz. 16.00 do godz. 17.00 do godz. 18.00 
       

 
         

 Dziecko będzie jadło śniadania przygotowane przez personel przedszkola. Koszt zgodny z Regulaminem Opłat. 
tak        nie          
Wszelkie zmiany danych zawartych w niniejszym dokumencie wymagają formy pisemnej.  

 
Zalesie Górne, dn. .............................                                                     .................................................................................... 

                     czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że: 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny  z siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. 

Poranku 5. 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 

59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650). 

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez 

dziecko edukacji w przedszkolu. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

 

 

 

 

Zalesie Górne, dn. .............................                                                     .................................................................................... 
                     czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych 

 

 

 


