
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

DO  PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO IM. ŚW. ROCHA  

W RZESZOWIE  

Na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

Od dnia  …………………………………………………………………………………………. 

 
Imię i nazwisko dziecka................................................................................................................ 

PESEL ........................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania (z kodem) ..................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................. 

Parafia .......................................................................................................................................... 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

     MATKA     OJCIEC 

Imię i nazwisko  .................................................  ........................................................ 

Wykształcenie  .................................................   ........................................................ 

Wykonywany zawód ..............................................             ........................................................ 

Miejsce zatrudnienia ……………….……………                ……………………………………. 

 

Rodzaj pracy:   stała / dorywcza / zasiłek   stała / dorywcza / zasiłek 
(niepotrzebne skreślić) 

 

Numery telefonów kontaktowych: MATKA                                          OJCIEC 

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

Adres e-mail ………………………………….                 …………………………………….. 

II. RODZEŃSTWO  (podać imiona i rok urodzenia) 

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

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



 

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

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

III. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 

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

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

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

 

IV. KRÓTKA MOTYWACJA WYBORU PRZEDSZKOLA: 

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

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

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

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

 

V. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW ( Prawo Oświatowe-14 grudnia 2016r.) 

 

L.p. Kryterium 

      Tak 

 

 

Nie 

1 Wielodzietność rodziny kandydata   

2 Niepełnosprawność kandydata   

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców  
  

4 Niepełnosprawność obojga rodziców    

5 Niepełnosprawność rodzeństwa    

6 Samotne wychowywanie dziecka   

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą   

 

 
VI. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY 

 

L.p. 
Kryterium Tak 

1. Zamieszkanie na terenie Parafii Św. Rocha i Marcina w Rzeszowie  

2. Wychowanie dzieci w oparciu o chrześcijański system wartości.  

3. Absolwenci i rodzeństwo uczęszczające do Przedszkola Św. Rocha  

4. Dzieci pracowników Przedszkola  

5. Dzieci obojga rodziców pracujących  

 

 



 

VI. PRACĘ PLACÓWKI OKREŚLA STATUT I REGULAMIN PRZEDSZKOLA.  

 

VII. OŚWIADCZENIA  

 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dane przedłożone w niniejszym 

wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z przepisami 

rozporządzenia 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) – tzw. RODO (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119 

s. 1 i n.). 

3. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych 

osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwego przedszkola. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w KARCIE 

ZGŁOSZENIA DZIECKA  wniosku w roku szkolnym 2021/2022 

5. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Parafialnego Przedszkola 

Niepublicznego im. Św. Rocha w Rzeszowie. 

2) Dane zostały zebrane w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do prowadzenia 

działalności oświatowej. 

3) Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

4) Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 150 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

 

 

Data wypełnienia  ....................................... 

 

Podpis czytelny:  

 

 

Matki 

 .........................................................  Ojca ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

Data wpływu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola ……………………... 


