
KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH  

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W BOGATYNI  

na rok szkolny 2022/2023 

 

……………………………………………………                    ……………………..…………. 
                                            Imię i nazwisko dziecka                                                                                                             data i miejsce urodzenia 

 

 

Deklaruję uczęszczanie mojego dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 

 

w godzinach: od………………… do………………, to jest…………. godzin dziennie. 
*Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 500-1600 

Dziecko będzie/nie będzie korzystało z posiłków w przedszkolu:  śniadanie,  II śniadanie, obiad           

   niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                  zaznaczyć właściwe 

 

Zobowiązania rodziców / opiekunów prawnych 
Zobowiązujemy się do: 

• zgłaszania wszelkich zmian w informacjach podanych we wniosku o przyjęcie dziecka  

do przedszkola na rok szkolny 2022/2023, 

• przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

• uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

• osobistego odbioru dziecka z przedszkola lub upoważniamy niżej wymienione osoby:  
 

Imię i nazwisko 

/stopień pokrewieństwa 

 

Nr dowodu osobistego  
 

Numer telefonu  

   

   

   

   
Decyzje rodziców dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu: 
1. Czy życzeniem rodziców jest, by dziecko spało w przedszkolu?  □ tak      □  nie  

2. Wyrażamy / Nie wyrażamy zgody na uczestnictwo naszego dziecka w katechezie. 

3. Wyrażamy / Nie wyrażamy zgody na upublicznianie wizerunku naszego dziecka na stronie internetowej 

przedszkola oraz na profilu Facebook placówki.  

4. Wyrażam/ Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w sesjach fotograficznych wykonywanych 

przedszkolakom przez firmy zewnętrzne. 
 

Informacje i uwagi dotyczące dziecka 

………………………………………….......................................................................................

....................................................................................................................................................... 
stan  zdrowia (alergie lub diety  potwierdzone zaświadczeniem od lekarza, orzeczenia specjalistów, wady rozwojowe, choroby przewlekłe) 

 

…………………………………………………………………………………………………...

……..…….……………………………………………………………………………………… 
zainteresowania, zdolności  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
trudności wychowawcze, zachowania lub inne spostrzeżenia niepokojące rodziców 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
dodatkowe uwagi o dziecku 

 

 

 

………………………………………………                                                                                            …………………………………….                                                                                               
               Data i miejscowość                                                                                                                       Podpis rodzica/ prawnego opiekuna   

 

 

 Dane osobowe podane w karcie zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb organizacji pracy przedszkola. 

W tym zakresie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  



OŚWIADCZENIE 

DO CELÓW ROZLICZENIOWYCH 

 

 

Ja………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

jako rodzic / prawny opiekun dziecka: ……………………………..………………………….. 
                                                                                                                                 imię i nazwisko dziecka 

 

• Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (druczkiprzedszkole@o2.pl) informacji 

dotyczących płatności za pobyt mojego dziecka  w Przedszkolu Publicznym Nr 6  

w Bogatyni. 

 

Druki proszę przesyłać na adres mailowy: …………………………………………… 
(Informujemy, że rachunki przesyłane będą ok. 10-go  dnia każdego miesiąca na podaną wyżej skrzynkę) 

 

 

• Proszę o dokonanie końcowego rozliczenia dotyczącego opłaty za pobyt mojego dziecka  

w przedszkolu na rachunek bankowy: 

 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku ...................................................................................... 

Nr rachunku bankowego ........................................................................................................... 

Nazwa banku ............................................................................................................................. 

 

• W przypadku zmiany w/w danych (np. nr rachunku bankowego) zobowiązuję się do 

złożenia nowego oświadczenia do celów rozliczeniowych. 

 

 

 

 
………………………………………………                                                                                        …………………………………………..                                                                                               

               Data i miejscowość                                                                                                                       Podpis rodzica/ prawnego opiekuna   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Dane osobowe podane w karcie zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb organizacji pracy przedszkola. 

W tym zakresie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na ich przetwarzanie.  
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Klauzula informacyjna 
 

Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego w procesie rekrutacyjnym 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku 

informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydata do 
przedszkola oraz o przysługujących rodzicowi / opiekunowi prawnemu kandydata do przedszkola prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydata do przedszkola i jego rodziców / opiekunów prawnych jest  Przedszkole Publiczne 
nr 6, ul. Wyczółkowskiego 32a, 59-920 Bogatynia. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 4114000. 

3. Dane osobowe kandydata do przedszkola oraz jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów 
art. 6 ust. 1 lit. a, c, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.), 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198), oraz udzielonej zgody rodzica / opiekuna prawnego 

kandydata do przedszkola w celu przeprowadzenia postępowania naboru w Przedszkolu Publicznym nr 6, ul. Wyczółkowskiego 
32a, 59-920 Bogatynia . 

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 
5. Dane pozyskiwane są rodzica / opiekuna prawnego kandydata do przedszkola. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) przez okres uczęszczania do placówki, jeżeli dziecko zostanie 

przyjęte lub przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. 

7. Rodzic / opiekun prawny kandydata do przedszkola mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych 
oraz danych osobowych dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, rodzic /  opiekun prawny kandydata 
do przedszkola ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata do przedszkola danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest 
dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości wzięcia udziału  

w procesie naboru w Przedszkolu Publicznym nr 6, ul. Wyczółkowskiego 32a, 59-920 Bogatynia. 

10. Dane osobowe kandydata do przedszkola oraz jego rodzica / opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą profilowane. 

 

 

 


