
 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 
 

w Radzyniu Podlaskim w okresie letnim. 
 
 

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Radzyniu 

Podlaskim w terminie 12.08 – 31.08.2021 r. 
 

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ….….. do ….….. 
 

1. Informacje o dziecku: 
 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia   

PESEL  

Adres zamieszkania  

 
2. Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych: 

 

 Dane matki/opiekuna Dane ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania    

Telefon kontaktowy   

 

3. Dodatkowe informacje: 
 
Ważne zdaniem rodziców: 

 
a) Informacje zdrowotne: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

b) Informacje o żywieniu: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

c) Pozostałe informacje o dziecku: 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Numer dowodu 

osobistego 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

5. Zobowiązanie rodziców/opiekunów: 
 

Zobowiązuję się do: 
 

 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez 

upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach, 

 



 uiszczenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie 2-6 

sierpnia, opłatę uiszczamy w kasie przedszkola bądź na konta 

bankowe wskazane na karteczce, 

 

 przestrzegania postanowień statutu placówki. 

 
 

………………...………………………….                           …………………………………………………….. 
              (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych) 

 
 

6. Informacja dotycząca danych osobowych: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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 (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 1 z siedzibą przy ul. 

Armii Krajowej 12, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowanym przez Dyrektora Annę 

Niewęgłowską. 

2. Dane osobowe uczniów, rodziców, opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu 

realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. 

3. Dane osobowe uczniów są przetwarzane w trakcie trwania półkolonii. Dane są  

przekazywane do Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim oraz do Systemu Informacji 

Oświatowej. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i 

rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

5. Rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych ucznia lub żądanie ich sprostowania. 

6. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje 

dotyczące edukacji uczniów nie zapadają automatycznie i nie tworzy się profili uczniów. 

7. Rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą 

jednostkę, określonych w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo starają. 

 

………………...………………………….                           …………………………………………………….. 
              (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych) 

 
 

7. Oświadczenie w związku z COVID-19 

Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub 

opiekunów, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą 

decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach. 

 

………………...………………………….                           …………………………………………………….. 
              (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych) 

 


