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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w 5 Ośrodkach 

Wychowania Przedszkolnego w ramach projektu pt.: „Wychowanie 

Przedszkolne u Świętego Mikołaja” nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 

dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej.  

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

w projekcie pt.: ,, Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”  

nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

 

I. Zgłaszam dziecko do uczestnictwa w: 

10-cio godzinnego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Adamówce* 

 

5-cio godz. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy  Szkole Podstawowej  

w Adamówce, w miejscowości Krasne* 

 

5-cio godz. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Cieplicach* 

 

5-cio godz. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Majdanie Sieniawskim* 

 

 właściwe zakreślić 

 

II. Zgłaszam dziecko do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych:  

a. zajęcia cykliczne: 

Język angielski* 

 

Zajęcia logopedyczne* 

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna* 

 

Rytmika* 
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Zajęcia teatralne* 

 

b. zajęcia jednorazowe: 

Konkurs „Mikołajowe Śpiewanie”*  

 

Teatrzyk „Powitanie Św. Mikołaja”*  

 

Spotkanie tematyczne – legenda o kapliczce Św. Mikołaja w Adamówce* 

 

 „Dzień dobroci” – w ramach krajowej XXIII edycji „Pól Nadziei”* 

 

Spotkanie w zagrodzie ekologicznej „W międzyczasie”* 

  

 właściwe zakreślić 

 

III. Dane osobowe dziecka 

Dane dziecka 

Imię/imiona 

 
 

Nazwisko 

 
 

PESEL 

 
 

Data urodzenia  

 
 

Miejsce urodzenia 

 
 

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość 

 
 

Kod pocztowy  

 

Nr domu/mieszkania 

 
 

Telefon 

rodzica/prawnego 
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opiekuna 

 

 

IV.  Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię  

 

  

Nazwisko 

 

  

PESEL 

 
  

Adres zamieszkania 

Miejscowość 

 
  

Nr domu/ mieszkania 

 
  

Kod pocztowy 

 
  

Telefon  

 
  

Informacja o miejscu pracy  

Nazwa zakładu pracy    

 

 

  

Adres zakładu pracy  

 

 

  

Gospodarstwo rolne 

powyżej 2 ha 

przeliczeniowych 

 

 

 

Pozostawanie bez 

zatrudnienia* 

 

  

*wstawić X w odpowiednim polu 
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VI. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na 

funkcjonowanie dziecka w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego 

 

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

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

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

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

VI. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 

1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuje do 

wiadomości, że Kierownik projektu może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających dane zapisane  w  ,,Formularzu Zgłoszeniowym”.    

                                                                                        

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

                                                                            (podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

2. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y)  na publikowanie fotografii, 

informacji o osiągnięciach dziecka, prac dziecka  i informacji z życia OWP na stronie 

internetowej Gminy oraz w mediach lokalnych, zawierających wizerunek lub dane 

osobowe dziecka.  

                                                                                                                                 

………………………………………………… 

(podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

3. Przyjmuję do wiadomości, że niezgłoszenie się dziecka, w terminie 1 miesiąca od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego i braku usprawiedliwienia zaistniałej sytuacji spowoduje 

wykreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do OWP na dany rok szkolny. 

                                                                   

………………………………………………… 

                                                                            (podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

4. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, wykorzystanie danych, w celach 

związanych z realizacją projektu pt. ,,Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”, 

procesem rekrutacji i pobytem w OWP, danych osobowych dziecka oraz naszych, jako 

prawnych opiekunów dziecka, zgodnie - art. 6 ust.1 lit.c  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.U.UE.L.2016.119.1) 

 

Adamówka, dnia                                                                                                                                                  

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

 (miejscowość, data)                                          (podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 

 


