WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO
KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „KARMELKI”
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

I. Dane osobowe dziecka
imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia

drugie imię

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica
kod pocztowy

nr domu
miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

II. Dane osobowe rodziców dziecka/ opiekunów prawnych
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

III. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
1.

Wielodzietność rodziny kandydata
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

8.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy,
pobierają naukę w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo
rolne
załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu, prowadzeniu działalności gospodarczej
lub gospodarstwa rolnego

9.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola, do którego został złożony
wniosek o przyjęcie kandydata
załącznik: kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo
kandydata w przedszkolu pierwszego naboru

Pouczenia:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie, przez Katolickie
Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” do celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji
do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola. Zgodę wyrażam dobrowolnie.
Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej
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…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (dalej: RODO), informuję że:
1.
Administratorem
danych
osobowych
jest
Katolickie
Przedszkole
Niepubliczne
„Karmelki”,
ul.
Żwirki
i
Wigury
4,
17-100
Bielsk
Podlaski,
tel.
882
715
279,
e-mail: przedszkolekarmelki.bielskpodlaski@wp.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki”
na rok szkolny 2022/2023.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są Administrator, osoby upoważnione przez administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
b. Zarządzenie nr 506/22 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym
2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto
Bielsk Podlaski.
5.
Dane
osobowe
będą
przetwarzane
przez
czas
rekrutacji
a
po
jej
zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola - przez okres uczęszczania do przedszkola,
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

prawa,

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania,
prawo
do
przenoszenia
danych
oraz
prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
8. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.

wpływu
Danych

na

zgodność

Osobowych,

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora
usług na Państwa rzecz.
11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………………………………………………….
(data i podpis)
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