
 

 
Formularz zgłoszeniowy dziecka do udziału w projekcie 

„Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” 
projekt nr RPLD.11.01.01-10-0041/19 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców1 
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko dziecka     
      
2. Data i miejsce urodzenia dziecka     
      
3. PESEL      
 w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

    

     
4. Imię/Imiona i Nazwiska 

rodziców/opiekunów kandydata 
Matki    

     

  Ojca    
      

5. Adres miejsca zamieszkania 

dziecka2 

Kod pocztowy 
    

 Miejscowość  
    

 

 
Ulica, numer domu/mieszkania 
  

 

 
Gmina 
  

  
  Województwo 
   

6. 
Adres miejsca zamieszkania 
rodziców / opiekunów dziecka 

Matki Kod pocztowy  
    
  Miejscowość  
     
   Ulica, numer  
   domu/mieszkania  
  Ojca Kod pocztowy  
     
   Miejscowość  
     
   Ulica, numer  
   domu/mieszkania  
7. 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów rodziców 
kandydata - o ile je posiadają 

Matki Telefon do kontaktu  
  Adres poczty  
  elektronicznej  
 

Ojca Telefon do kontaktu 
 

  
     
   Adres poczty  
   elektronicznej  
     
     
     

 
1 Zgodnie z Art. 151 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli. To oznacza, 
że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo. 
2 Zgodnie z Art.131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału w publicznej szkole podstawowej lub 
innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 
Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 



 

     
 

 
 

II. Niepełnosprawność dziecka 
 

1. Oświadczam, że moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności:  

 
TAK                     NIE 

 
 

2. Numer orzeczenia o niepełnosprawności: …………………………………………………………... 
3. Przyczyna niepełnosprawności wymieniona w orzeczeniu o niepełnosprawności: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu i załącznikach do formularza będą 
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) oraz 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w 
gminie Bedlno”. 
 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz 
załącznikach do formularza jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Bedlnie; Bedlno 31A, 99 - 311 
Bedlno. 
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Bedlnie  jest 
możliwy poprzez pocztę elektroniczną: wioszuk@wp.pl. 
 

Oświadczenia wnioskodawcy 
 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w formularzu oraz 
załącznikach do formularza dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
2. Wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
mojego dziecka, w tym szczególnych kategorii danych (danych dotyczących zdrowia), o których mowa 
w art. 9 ust. 1 RODO, przetwarzanych w przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz „Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO** w celu udziału w projekcie „Moje przedszkole – wsparcie edukacji 
przedszkolnej w gminie Bedlno”. 
4. Wyrażam zgodę/y na udział mojego dziecka w projekcie „Moje przedszkole – wsparcie 
edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”. 
5. Jednocześnie oświadczam, że:  
• zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Moje przedszkole – wsparcie edukacji 
przedszkolnej w gminie Bedlno” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 
• zostałem/am poinformowany/a, iż wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje 
udziału mojego dziecka  w projekcie „Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie 
Bedlno”; 
• ewentualny udział mojego dziecka w projekcie jest dobrowolny; 



 

• zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
• zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do żądania dostępu do przekazanych 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przysługuje mi również prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 
przekazanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
 
 
…………………………… ……………………………………         ……………………………………. 
Miejscowość i data                              Czytelny podpis rodzica matki/opiekunki prawnej      Czytelny podpis rodzica ojca/opiekuna prawnego                               
  

 
 


