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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do …………………………………………………….………………………….. 

(wpisać nazwę jednostki) 

 

plan pracy: 

➢ 01-15.07.2022 r. Przedszkole Publiczne nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie przy ul. Króla Wł. 

Jagiełły 12  
➢ 18-29.07.2022 r. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie przy ul. 

Akacjowej 19 

➢ 01-12.08.2022 r. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w 

Goleniowie przy ul. J. Kilińskiego 11 
➢ 16-31.08.2022 r. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w 

Goleniowie przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie przy ul. C. K. Norwida 1 
 

Termin złożenia karty: do dnia 23 czerwca 2022 r. 

Kartę należy złożyć do wybranego przedszkola/szkoły. Przyjęcie dziecka nowego może odbyć 

się wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc w przedszkolu/szkole. 
 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

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

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

3. PESEL dziecka ................................................................................................................................. 

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

5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu/szkole:  

a) daty od do: ...................................................................................................................................... 
(dziecko może być zapisane do przedszkola/szkole na niepełny miesiąc lub konkretne dni) 

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

b) godziny: od do: ............................................................................................................................... 

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

 

II. INFORMACJE O RODZINIE 

1. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych: 

 MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko   
Telefon kontaktowy   

 

2. Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola/szkoły: 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego Nr telefonu 

    

    
    

    
                                                              

III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, alergie itp.): 

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



 2 

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

IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły zobowiązuję się do: 

➢ przestrzegania postanowień statutu przedszkola/szkoły, 

➢ informowania przedszkola/szkoły o wszelkich zmianach w podanych wyżej danych, 

➢ uiszczania opłat za wyżywienie w wyznaczonym terminie,  

➢ przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą, do 

tego upoważnioną,  

➢ przyprowadzania do przedszkola/szkoły zdrowego dziecka. 

 

V. ZASADY PRACY PRZEDSZKOLA/SZKOŁY W OKRESIE WAKACYJNYM – LIPIEC, 

SIERPIEŃ 2022 r. 

1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola/szkoły odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty w 

przedszkolu/szkole w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. 

2. Do przedszkola/szkoły będą przyjmowane nowe dzieci w miarę wolnych miejsc, według kolejno-

ści zgłoszeń. 

3. Przedszkole/szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 

przez dyrektora przedszkola/szkoły, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

4. Opłata za żywienie: 

1) w Szkole Podstawowej nr 1: 

a) śniadanie – 4 zł za każdy dzień żywieniowy, 

b) obiad (zupa + II danie + napój) – 10 zł za każdy dzień żywieniowy, 

stawka za dwa posiłki – 14 zł, wpłaty należy dokonać w terminie do 1 sierpnia 2022 r. na 

konto: Magdalena Prunesti, Al. Róż 12/1, 72-100 Goleniów - Nr konta: 09 1140 2004 0000 

3402 7936 1848, (z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka” w tytule przelewu) 

2) w Szkole Podstawowej nr 2: 

a) śniadanie – 4 zł za każdy dzień żywieniowy, 

b) obiad (zupa + II danie + napój) – 10 zł za każdy dzień żywieniowy, 

stawka za dwa posiłki – 14 zł, wpłaty należy dokonać w terminie do 1 sierpnia 2022 r. na 

konto: Magdalena Prunesti, Aleja Róż 12/1, 72-100 Goleniów; NIP 8561908497 - Nr konta 09 

1140 2004 0000 3402 7936 1848, tytuł: „numer umowy i miesiąc”, 

3) w Szkole Podstawowej nr 5: 

a) śniadanie – 5 zł za każdy dzień żywieniowy, 

b) obiad (zupa + II danie + napój) – 10 zł za każdy dzień żywieniowy, 

stawka za dwa posiłki – 15 zł, wpłaty należy dokonać w terminie do 1 sierpnia 2022 r. na 

konto: Usługi gastronomiczno-transportowe Sławomir Ganczarek nr konta: 651240 3839 1111 

0011 1101 3169 

4) w Przedszkolu Publicznym nr 2: 

a) I śniadanie – 4,00 zł za każdy dzień żywieniowy, 

b) II śniadanie – 1,00 zł za każdy dzień żywieniowy, 

c) Zupa – 3,00 zł za każdy dzień żywieniowy, 

d) II danie – 7,00 zł za każdy dzień żywieniowy 

stawka dzienna – 15,00 zł, wpłaty należy dokonać w terminie do 15 lipca 2022 r. na konto: 

Magdalena Prunesti, Al. Róż 12/1, 72-100 Goleniów - Nr konta: 09 1140 2004 0000 3402 

7936 1848, tytułem: imię i nazwisko dziecka – PP2 – dyżur wakacyjny 

5) w Przedszkolu Publicznym nr 4: 

a) I śniadanie – 3,50 zł za każdy dzień żywieniowy, 

b) II śniadanie – 2,00 zł za każdy dzień żywieniowy, 

c) Zupa – 2,00 zł za każdy dzień żywieniowy, 

d) II danie – 7,00 zł za każdy dzień żywieniowy 

stawka dzienna – 14,50 zł, wpłaty należy dokonać w terminie do 5 lipca 2022 r. na konto: 

J.T Catering Joanna Borkowska; 72-100 Podańsko, ul. Podmiejska 67 - Nr konta: mBank 12 

1140 2004 0000 3102 7819 0569 

 

5. Przedszkole/szkoła pracuje w godzinach: 6:30 – 16:30. 
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Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 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 swobodne-

go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie da-

nych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:  

 

1) Administratorami danych osobowych zawartych w składanym wniosku jest przedszkole/szkoła wskazana 

przez rodziców kandydata we wniosku (dane adresowe przedszkola/szkoły znajdują się na pierwszej stro-

nie wniosku),  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w przedszkolu/szkole możliwy jest przy użyciu danych adresowych 

przedszkola/szkoły oraz innych danych kontaktowych wskazanych bezpośrednio przez przedszkole/szkołę,  

3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji kandydata do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole na podstawie art. 131 oraz art. 150 ustawy z dnia 14 grud-

nia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

rt. 9 ust. 2 lit. g RODO,  

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, 

5) dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w 

szkole będą przechowywane przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),  

6) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone we wniosku, ma prawo do żądania od przedszkola/szkoły 

dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-

nia – w przypadkach określonych w art. 18 RODO,  

7) w ramach prowadzonego procesu rekrutacji kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 

dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeci-

wu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną 

przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przeno-

szenia danych na podstawie art. 20 RODO, 

8) każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone we wniosku, ma prawo wniesienia skargi do organu nad-

zorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warsza-

wa) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, 

9) dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

 

 

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

data                                                                                                        czytelny podpis rodzica 

 

 


