
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W PROSZENIU
Szkoła Podstawowa 

im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich 
Proszenie 98, 97-230 Wolbórz 

Tel. 518 828 902

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIRY I TADEUSZA SYGIETYŃSKICH 

W PROSZENIU

I DANE PERSONALNE

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka

2. Data i miejsce urodzenia

3. PESEL dziecka

4. Adres zamieszkania dziecka

5. Adres zameldowania dziecka jeśli jest
inny niż adres zamieszkania

6. Imię i nazwisko rodziców Matki

Ojca

7. Adres zamieszkania 
rodziców / prawnych opiekunów

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer 
mieszkania

8. Miejsce pracy rodziców/prawnych 
opiekunów                                             
( nazwa i adres zakładu pracy )

Matka pracuje w …..
…………………………………………………………………………....................
..............................................................................................................................
Ojciec pracuje w …..
…………………………………………………………………………....................
..............................................................................................................................

9. Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców/opiekunów 
prawnych 

Matki Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Ojca
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

UWAGI o dziecku lub rodzinie ……………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...............
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II. INFORMACJE OGÓLNE

Oddział  przedszkolny  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Miry  i  Tadeusza  Sygietyńskich  
w Proszeniu prowadzi pobyty całodzienne, w których standardowa realizacja zajęć, zgodnie
ze statutem placówki, zakłada całodzienną obecność dziecka w przedszkolu. W ramach tych
zajęć od godziny 800 do godziny 1300 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa.

Spełniając  oczekiwania  rodziców  przebywanie  dzieci  w  przedszkolu  może  być
wydłużone, zgodnie z czasem pracy placówki t. od godziny 700 do godziny1600.     
       Przy  ustalaniu  miesięcznej  opłaty  za  świadczenia  w  oddziale  przedszkolnym
przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej ustala
się opłatę za jedna godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 

 Od 700 – 800      -  wolne od opłat
 Od 800 – 1300    - bezpłatna realizacja podstawy programowej
 Od 1300 – 1600  - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka                

                            w przedszkolu ( max. 4 zł dziennie)

ZAJĘCIA WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ OBEJMUJĄ
W SZCZEGÓLNOŚCI :

1. Zajęcia bezpłatne realizowane przez nauczycieli
 Działania wspomagające rozwój umysłowy, fizyczny i ruchowy dziecka/ 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o opinię lub orzeczenie 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/zajęcia logopedyczne/terapia 
pedagogiczna

2. Działania rozwijające zainteresowania i zdolności dziecka ( zajęcia plastyczne, 
teatralne, taneczne, przyrodnicze)

3. Zajęcia dodatkowe popołudniowe, częściowo płatne przez rodziców uruchomione od 
października na podstawie wyboru dokonanego przez rodziców:

 języki obce
 zajęcia kreatywne
 nauka gry na instrumentach ( akordeon , gitara)
 tenis ziemny
 inne wg zgłoszonych potrzeb

DZIECI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA:
 śniadanie  (3,60 zł) 
 obiad (6,15 zł)
 podwieczorek (2,75 zł)

Nie ma konieczności korzystania ze wszystkich posiłków.

Ważne informacje :
1. w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza drugie lub kolejne dziecko opłata za

pobyt ponad podstawę programowa wynosi 75% wskazanej wartości
2. opłata o której mowa w punkcie 1. podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 

dziecka w przedszkolu, za każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej 
wielkości dziennej stawki żywieniowej oraz opłaty za pobyt dziecka w formie 
odpisu w kolejnym miesiącu.
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III. DEKLARACJA RODZICA DOTYCZĄCA CZASU POBYTU DZIECKA                         
      W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Oświadczam, ze moje dziecko …………………………………………………………… 
od dnia  ………………………….. przebywać będzie w przedszkolu w godzinach :

Dzień tygodnia Deklarowany czas pobytu (od – do)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

IV. INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO)
oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000):

1. Administratorem  podanych  we  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  oddziału
przedszkolnego  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Miry  i  Tadeusza
Sygietyńskich w Proszeniu.

2. Inspektorem ochrony danych jest Natalia Byczek
3. Podanie  przez  rodzica/opiekuna  prawnego prawidłowych  danych osobowych w tym

dziecka  jest  warunkiem  podjęcia  dalszych  czynności  wynikających  z  procesu
rekrutacyjnego  do  oddziału  przedszkolnego  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Miry  
i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59).

4. Dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  przez  upoważnionych  przez  administratora
pracowników zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

5. Dane  osobowe  rodzica/opiekuna  prawnego  lub  dziecka  mogą  być  udostępniane
organom  umocowanym  do  ich  pozyskania  na  mocy  prawa  powszechnie
obowiązującego.

6. Dane  będą  przechowywane  przez  okres  rekrutacji  oraz  uczęszczania  dziecka  do
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich
w Proszeniu, a następnie usunięte.

7. Rodzic  ma  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  swoich  oraz  dziecka,  ma  prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania.

8. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania
zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych  osobowych oraz dziecka. 

9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
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10. Rodzic  ma  prawo  wniesienia  skargi  na  czynności  przetwarzania  swoich  danych
osobowych oraz dziecka przez do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

........................................

(data, podpis rodzica)

            Decyzja komisji rekrutacyjnej dotycząca przyjęcia dziecka do 
Oddziału Przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Proszeniu.

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………………… podjęła decyzję:
– o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego/o niezakwalifikowaniu 
dziecka oddziału przedszkolnego 

Podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej 

1) ………………..…………………………. – przewodniczący komisji

2) ……………………………..…..………. – członek komisji

3) ………………………………....………. – członek komisji 


