
Ustronie Morskie, dn. ………………………………….. 

 

WNIOSEK - OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
w związku ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola  
w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021r. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko dziecka oraz grupa, do której uczęszcza dziecko) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) 

 

Oświadczam, że kwalifikuję się do punktu*: 
(należy zaznaczyć właściwe znakiem X) 

WARUNKI PRZYJĘCIA TAK NIE 

1)Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

  

2) rodziców dzieci, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,   

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,   

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, 

  

e) wykonują działania ratownicze,   

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w 
rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),   

  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 
48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

  

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o 
których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,  

  

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach 
preadopcyjnych,  

  

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,    

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na 
terenie tych jednostek 

  

 

 

 

      ………………………………………………………………………………… 
       (Imię i nazwisko oraz podpis matki/opiekunki prawnej)  

 

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że kwalifikuję się do punktu*: 
(należy zaznaczyć właściwe znakiem X) 

WARUNKI PRZYJĘCIA TAK NIE 

1)Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

  

2) rodziców dzieci, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,   

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,   

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, 

  

e) wykonują działania ratownicze,   

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w 
rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),   

  

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 
48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

  

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o 
których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,  

  

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach 
preadopcyjnych,  

  

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,    

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na 
terenie tych jednostek 

  

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………………………………… 
       (Imię i nazwisko oraz podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących sytuacji zawodowej rodziców 

dziecka. 

1. ………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………… 

(podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  
            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, 
opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Ustroniu 
Morskim, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8a, e-mail: 
przedszkole@ustronie-morskie.pl , tel. +48 94 35 14 169, w imieniu której działa 
Dyrektor Przedszkola. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Florek, kontakt z inspektorem pod adresem 
poczty elektronicznej e-mail: iod@ordonotitia.pl we wszelkich sprawach z zakresu 
realizacji obowiązku ochrony danych osobowych. 

 Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej 
przez Pana/Panią zgody. 

 Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- w związku z zaistniałą sytuacją podanie danych osobowych w zakresie sytuacji 
zawodowej rodziców jest niezbędne do zapewnienia opieki dziecku w dniach od 29 
marca do 09 kwietnia 2021r. 
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