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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1 „BAJECZKA“  W OBORNIKACH                

W RAMACH  PROJEKTU NR RPWP.08.01.01-30-0082/17-00 

„ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH  

ORAZ ROZWÓJ OFERTY PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE OBORNIKI“ 

 

tel. 61-29-60-932                e-mail: bajeczka.ob@interia.pl             www.bajeczka.oborniki.pl 

 
Kartę należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Do przyjęcia karty niezbędne jest uzupełnienie wszystkich pól. 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA: 

Pesel:            

Nazwisko:  Imię:  Drugie imię:  

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia:  

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA: 

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Ulica:  Nr domu:  

 
 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

Nazwisko matki:  Imię matki:  

Adres zamieszkania matki:  

Telefon kontaktowy matki:  

Adres email matki:  

 

Nazwisko ojca:  Imię ojca:  

Adres zamieszkania ojca:  

Telefon kontaktowy ojca:  

Adres email ojca:  

 
 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU: 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od: do: 

Posiłki (zaznaczyć X): I śniadanie    II śniadanie                 obiad 
 
Dodatkowe informacje o dziecku i jego stanie zdrowia, które mogą mieć znaczenie podczas pobytu dziecka                       
w przedszkolu np. stałe choroby, alergie, wady itp. 
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................   
………………………………………………………………………………………………………………………………...  
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Informacje o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 oraz w art. 150 ust. 2 pkt 
1 lit. od a-d Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 11.01.2017 poz. 59) 

Dziecko z rodziny wielodzietnej  

Dziecko niepełnosprawne  

Dziecko jednego z rodziców niepełnosprawnego  

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych  

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo  

Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego  

Dziecko objęte pieczą zastępczą  

Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych określonych Uchwałą nr XLVI/709/18   Rady Miejskiej                 
w Obornikach z dnia 18 stycznia 2018r. 

Dziecko, którego oboje rodzice  (prawni opiekunowie ) lub rodzic ( prawny opiekun ) samotnie 
wychowujący kandydata wskazali Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu 
podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły 

 

Dziecko, którego jeden z  rodziców ( prawnych opiekunów )  wskazał Oborniki jako miejsce 
zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok 
ubiegły 

 

Dziecko,  którego oboje rodzice  ( prawni opiekunowie ) lub rodzic ( prawny opiekun ) samotnie 
wychowujący dziecko  pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub  prowadzą 
pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

Dziecko,  którego jeden z rodziców  ( prawnych opiekunów ) pracuje, studiuje  lub uczy się                  
w trybie dziennym lub  prowadzi  pozarolniczą działalność gospodarczą  

 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do danego przedszkola   

Dziecko z czasem pobytu : 
- do 6 godzin 
- powyżej 6 godzin 

 

 
 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 02. stycznia  2019r.  i braku 
informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 3 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy przyjętych do Przedszkola nr 1 
„Bajeczka‘ w Obornikach. 
 
Zobowiązuję się do: 

1. przestrzegania statutu  Przedszkolanr 1 „Bajeczka“ w Obornikach 
2. dowożenia dziecka do przedszkola własnym transportem w sytuacji zamieszkania poza obwodem  
3. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
4. regularnego uiszczania w wyznaczonymn terminie opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola zgodnie                              

z uchwałami Rady Miejskiej w Obornikach 
5. podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych w niniejszej karcie informacjach 
6. powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola  za dwutygodniowym wyprzedzeniem 
7. przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola osobiście lub prezez osobę dorosłą upoważnioną pisemnie              

do odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 
8. podpisania porozumienia o świadczenie usług. 

 
Pouczenie: 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem 
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faktycznym.  
 
Wyrażam zgodęna przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym porozumieniu do celów związanych                             
z realizacją zadań statutowych przedszkola. 
 
Jednocześnie  zostałam/zostałem zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych 
osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) poinformowany/a, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 1 „Bajeczka” w Obornikach ul. Droga Leśna 29, 64-600 
Oborniki tel. 61 29  60 932 reprezentowane  przez Dyrektora Panią  Renatę Kijek, 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Anna Przesławska, kontakt tel. 662 256 188, adres mailowy 
iodo.oborniki@gmail.com, 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonania obowiązku ustawowego tj. w zakresie działalności dydaktyczno 
– wychowawczo – opiekuńczej placówki 

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 pkt. Lit. A, lit. B, lit. C ogólnego rozporządzenia                
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz ustawa 
z 7 września 1991r. o systemie oświaty, 

5) dostęp do danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od Administratora 
w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty zewnętrzne na podstawie 
przepisów prawa  lub odrębnej umowy  o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np.  Centrum Usług 
Wspólnych w Obornikach, 

6) dane osobowe będą przechowywane w placówce w zakresie dzieci, które zostaną przyjęte przez okres 5 lat                         
po zakończeniu edukacji, w pozostałym zakresie do 30.08.2018r. 

7) posiadam prawo dostępu do treści danych swoich, jak i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

8) posiadam prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie 
danych osobowych swoich, jak i dziecka, narusza przepisy  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),  

9) podanie przeze mnie danych osobowych jest  warunkiem koniecznym uczestnictwa  w zajęciach dydaktyczno – 
wychowawczych w zakresie wymaganym przez ustawę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgoda 
na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna. 
 
Do wniosku dołączone zostały dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych określonych                   
w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwale Rady Miejskiej w Obornikach            
nr XLVI/709/18. 
 
 
........................................................      ........................................................ 
Podpis matki/ prawnej opiekunki      Podpis ojca/ prawnego opiekuna 
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DATA WPŁYWU KARTY DO PLACÓWKI (rok, miesiąc, dzień, ) 

NADANY NUMER W REJESTRZE KART ZGŁOSZENIA: 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ: 


