
Załącznik Nr 1

Nr: Czytelny podpis osoby przyjmującej:
Data i godzina wpływu:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Do Projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK 

w Białymstoku”

.....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola)

Data i miejsce urodzenia dziecka……………………………………………………………………………………………………

Rodzeństwo (imię, nazwisko, wiek).................................................................................................................................

Adres zamieszkania.......................................................................................................................................................................

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) ………………………………………………….

Pesel dziecka

Orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od…………………… do……………………

Proszę podkreślić TAK lub NIE w poniższych opisach: 

Dziecko niepełnosprawne TAK NIE

Jeśli TAK proszę podać rodzaj orzeczonej niepełnosprawności dziecka:

Dziecko posiadające orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK NIE

Jeśli TAK proszę podać nr orzeczenia i datę jego wydania

Dziecko posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TAK NIE

Jeśli TAK proszę podać nr opinii oraz datę jej wydania

Jeśli TAK proszę podać rodzaj zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych dziecka

Projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku”
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Dziecko przewlekle chore TAK NIE

Dane dotyczące Rodziców dziecka/opiekuna prawnego

MATKA/OPIEKUNKA
PRAWNA

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy 

Adres email 

Miejsce pracy, telefon

Godziny pracy

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:

Nazwisko i imię Stopień
pokrewieństwa

Numer dowodu
osobistego

Okres
ważności

upoważnienia

Podpis obojga
rodziców

1.

2.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, uprawnioną przez nas osobę.

                                                                                         
 (Podpisy rodziców, prawnych opiekunów)
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INFORMACJE O DZIECKU (ANKIETA)

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które najbardziej charakteryzują Państwa dziecko (przez podkreślenie).

SAMODZIELNOŚĆ
Potrafi samo się ubrać.
Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.
Wymaga pomocy przy ubieraniu.
Samo radzi sobie z jedzeniem.
Trzeba je karmić.
Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.
Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety.
Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych
Inne uwagi dotyczące dziecka:

JEDZENIE
Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań.
Je wiele potraw, ale nie lubi i nie chce jeść.
Jest po prostu niejadkiem.
Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem, jakie:
Jest alergikiem uczulonym na:

ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA, UPODOBANIA
Jest bardzo zdolne. W jakim obszarze?

Bardzo interesuje się:

Potrafi (grać, śpiewać, recytować):

INNE INFORMACJE O DZIECKU
Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji  o dziecku, które uznacie Państwo za
ważne.

 Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  powyższych  danych  osobowych

zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i

funkcjonowania  placówki  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.1997  r.  o  Ochronie  Danych

Osobowych). Dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku”
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 Zapoznałam/em  się  i  akceptuję  „Regulamin”  i  „Statut”  Edukacyjnego  Przedszkola

ENTLICZEK w Białymstoku ul. Powstańców 1, 15-666 Białystok

 Zostałam/em  poinformowana/y  o  źródle  dofinansowania  projektu  ze  środków  Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Wyrażam zgodę na udział w badanach ewaluacyjnych dotyczących rezultatów Projektu. 

…………………………….…………………………..…………….
(podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)
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Załącznik nr 2

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Deklaruję  uczestnictwo  w  projekcie  pt.  „Nowe  miejsca  wychowania  przedszkolnego  w
Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku” realizowanym przez Fundację Inicjatywa
na rzecz Edukacji, Ul. Piękna 5/12, 15-282 Białystok, na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu  nr:  RPPD.03.01.01-20-0314/18-00  zawartej  z  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w
Białymstoku  w  ramach  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Podlaskiego  na  lata
2014-2020 Nr  osi  Priorytetowej  III  Kompetencje  i  kwalifikacje  Działanie  3.1  Kształcenie  i
edukacja  Poddziałanie  3.1.1  Zapewnienie  równego  dostępu  do  wysokiej  jakości  edukacji
przedszkolne. 

Uczestnik/Uczestniczka  Projektu  został/została  uprzedzony/uprzedzona  o
odpowiedzialności  cywilnej  (wynikającej  z  Kodeksu  Cywilnego)  za  składanie
oświadczeń niezgodnych z  prawdą w złożonych dokumentach na podstawie,  których
zgłasza swój udział w Projekcie.

………………………….…………………
Data i podpis uczestnika

Deklaracja zapoznania się z regulaminem:
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i 
uczestnictw w Projekcie oraz że zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim 
postanowień.

…………………………..…………………
Data i podpis uczestnika

Wyrażenie zgody na udział w badaniu ewaluacyjnym i wykorzystanie wizerunku:
Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym oraz na wykorzystanie mojego 
wizerunku w celu udokumentowania działań prowadzonych w ramach realizacji 
projektu.

……………………………..……………….
Data i podpis uczestnika

Oświadczenie o zgodności ww. danych z prawdą:
„Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą”.

……………………………..……………….
Data i podpis uczestnika
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W  związku  z  przystąpieniem  do/wzięciem  udziału  w  realizacji  projektu  pn.  „Nowe  miejsca
wychowania  przedszkolnego  w  Edukacyjnym  Przedszkolu  ENTLICZEK  w  Białymstoku”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Minister  właściwy  ds.  rozwoju
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

2) dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  (e-mail  iod@miir.gov.pl
i iod@wup.wrotapodlasia.pl);

3) podstawę  prawną  przetwarzania  moich  danych  osobowych  jest  obowiązek  prawny
ciążący na administratorze art.  6 ust.  1 lit.  c)  oraz art.  9 ust.  2 lit.  g) 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 (RODO)
(Dziennik  Urzędowy  UE  L  119)  oraz  wykonanie  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej –
dane  osobowe  są  niezbędne  dla realizacji  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

4) moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w celu  realizacji  ww.  Projektu,  w
zakresie zarządzania,  kontroli,  audytu,  ewaluacji,  monitorowania,  sprawozdawczości  i
raportowania  w ramach  Programu  oraz  zapewnienia  realizacji  obowiązku
informacyjnego  dotyczącego  przekazywania  do publicznej  wiadomości  informacji  o
podmiotach  uzyskujących  wsparcie  z funduszy  polityki  spójności  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na  lata  2014-2020
(RPOWP 2014-2020),

5) moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji
Zarządzającej/Instytucji  Pośredniczącej – Wojewódzki  Urząd Pracy w Białymstoku ul.
Pogodna  22  15-354  Białystok  (nazwa  i  adres  właściwej  IZ/IP),  beneficjentowi
realizującemu projekt - 1 Fundacja Inicjatywa na rzecz Edukacji, Ul. Piękna 5/12, 15-282
Białystok (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą  w realizacji  projektu.  Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane
podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie  Powierzającego,  Instytucji
Zarządzającej  RPOWP,  Instytucji  Pośredniczącej  lub  beneficjenta  oraz  mogą  zostać
również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego,
Instytucji  Zarządzającej  RPOWP  Instytucji  Pośredniczącej  lub  beneficjenta  kontrole  i
audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

Projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku”
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6) podanie  danych  jest  wymogiem  ustawowym  pozwalającym  na  realizację  celów
wymienionych  w  pkt.  4,  niepodanie  danych  osobowych  wyklucza  z  udziału  w  ww.
Projekcie;

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na
lata 2014-2020 oraz podmioty,  które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji,
Podmioty  świadczące  usługi  IT,  Podmioty  wykonujące  badania  ewaluacyjne,  osoby
upoważnione,  operatorzy  pocztowi  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  w  zakresie
archiwizacji;

8) moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający  z  realizacji  RPOWP
2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;

9) mam  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania
ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do
sprzeciwu;

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

po  zakończeniu  udziału  w  projekcie  udostępnię  beneficjentowi  dane  dotyczące  mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania  kwalifikacji  lub  nabycia  kompetencji  w  celu  realizacji  zadań  w  zakresie
monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno  –
promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020.

…..………………………………………       ……………………………………………
      MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY  PODPIS  UCZESTNIKA

PROJEKTU*

 Dotyczy uczestnika projektu.

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE
 RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W SPRAWIE

WYKORZYSTANIA WIZERUNKU DZIECKA
W PROJEKCIE

„Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK 
w Białymstoku”

Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

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

E-mail: …………………………………………………………….

Data urodzenia: ……………………………………………….

Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod): 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ……………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

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

na potrzeby projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu

ENTLICZEK w Białymstoku”,  a szczególności  nagrania,  zdjęcia i  wypowiedzi zamieszczane na

stronie internetowej przedszkola i w innych materiałach promocyjnych. 

………………………………………………………… ………………………………………………………………...
              Miejscowość, data                                                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Edukacyjnym Przedszkolu ENTLICZEK w Białymstoku”
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Załącznik Nr 8

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY

Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………………………………….

PESEL: …………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………….

Data urodzenia: ……………………………………………….

Adres zamieszkania (ulica, miasto, kod): 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………….

Oświadczam, iż*: 

□ Jestem osobą,  pełniącą funkcję  opiekuńczą nad dziećmi  od lat  3,  zatrudnioną  i  powracającą na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. 
(Należy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy)

□ Jestem osobą pełniącą funkcję opiekuńczą nad dziećmi od lat 3,  pozostaję bez zatrudnienia jako
osoba zarejestrowana w urzędzie pracy.  Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego poszukiwania,
znalezienia pracy. 
(Należy załączyć zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o statusie bezrobotnego)

□ Jestem osobą pełniącą funkcję opiekuńczą nad dziećmi od lat 3, pozostaję bez zatrudnienia i jestem
niezarejestrowana  w  urzędzie  pracy. Jednocześnie  zobowiązuję  się  do  aktywnego  poszukiwania,
znalezienia pracy.

Oświadczam,  że  dane  podane  w  oświadczeniu  są  zgodne  ze  stanem  prawnym  i  faktycznym.  Jestem

świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy – na podstawie art. 233

Kodeksu Karnego.

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź

…………………………………………………………………………..                                                …………………………………………………………………………………..
                  Miejscowość i data                                                                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka
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	Imię i Nazwisko

