WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mojej córki/ syna/podopiecznego* do Dwujęzycznego Przedszkola BUTTERFLY
w Toruniu prowadzonego przez Fundację na rzecz Edukacji i Rozwoju STER
( zwanym dalej Przedszkolem)
w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału ………….
I.DANE DZIECKA
Imię(imiona) i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia: ……………………………………………… Narodowość ………………………………………………………………..
Miejsce urodzenia (kod pocztowy, miasto, państwo) :………………………………………………………………………………………
Województwo: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………...................................................................
…
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………..............................................
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL
W przypadku braku PESEL seria i nr paszportu/ karty pobytu……………………………………………………………………………
Czy dziecko uczęszczało do Przedszkola: TAK

NIE

Nazwa i adres przedszkola / placówki, do której dziecko obecnie uczęszcza:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Język ojczysty dziecka

Język używany w domu

…………………………………………

……………………………………….

Czy dziecko ma rodzeństwo w przedszkolu/szkole podstawowej prowadzonej przez Fundację na rzecz Edukacji i Rozwoju
STER?
Tak

Nie

II. DODATKOWE INFROMACJE O DZIECKU
1. Czy dziecko posiada orzeczenia, opinie, zaświadczenia poradni bądź innych instytucji?
Tak

Nie

Jeśli tak, wraz z niniejszym wnioskiem należy przedłożyć wszelką dokumentację medyczną, psychologiczną m.in.
(orzeczenia, opinie, zaświadczenia lub inne informacje potwierdzające stan zdrowia dziecka), które pozwolą rozpatrzeć czy
Przedszkole będzie w stanie zapewnić dziecku odpowiednią pomoc specjalistyczną.
2. Wraz z niniejszym wnioskiem należy przedłożyć dokumentację dot. dziecka z poprzedniej placówki (dotyczy dzieci 4, 5 i 6
letnich, jeżeli dziecko uczęszczało) – m.in. „Informację od nauczyciela wychowania przedszkolnego” ,

Będąc opiekunem prawnym małoletniego dziecka…………………………………………………………………………………………..
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dziecka przez Fundację na Rzecz Edukację i Rozwoju
STER, ul. Chrobrego 151, 87-100 Toruń w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia działań niezbędnych przed
zawarciem umowy o wychowanie przedszkolne lub do jej prawidłowego wykonania.
Dane osobowe przekazałem/am Przedszkolu dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie.
Zostałem/am poinformowany/a o prawach oraz zasadach przetwarzania danych osobowych mojego/naszego dziecka przez
Fundację na Rzecz Edukacji i Rozwoju STER i zapoznałem/am się z nimi przed wyrażeniem zgody.
Toruń, dnia:…………………………………………….

……………………………………………………………
Rodzic 1/ Opiekun prawny 1

……………………………………………...............
Rodzic 2/ Opiekun prawny 2

III. DANE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW*
Dane
Imię i nazwisko

Rodzic 1 / Opiekun prawny 1

Rodzic 2/ Opiekun prawny 2 *

Narodowość
Adres zamieszkania
e-mail
Miejsce pracy
Telefony kontaktowe

IV. DANE OSOBY DO KONTAKTU W CELU REALIZACJI UMOWY O WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………....……………………….……………………………………
EMAIL ……………………………………………………………….TELEFON…………………………………………………
W razie zmiany powyższych danych prosimy niezwłocznie poinformować o tym sekretariat przedszkola/szkoły i złożyć
wniosek z aktualnymi danymi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dziecka przez Fundację na Rzecz Edukację i Rozwoju STER,
ul. Chrobrego 151, 87-100 Toruń w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka oraz podjęcia działań niezbędnych przed
zawarciem umowy o wychowanie przedszkolne lub do jej prawidłowego wykonania.
Dane osobowe przekazałem/am Przedszkolu dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie.
Zostałem/am poinformowany/a o prawach oraz zasadach przetwarzania danych osobowych mojego dziecka przez Fundację na
Rzecz Edukacji i Rozwoju STER i zapoznałem/am się z nimi przed wyrażeniem zgody.
Toruń, dnia:…………………………………………….

……………………………………………………………
Rodzic 1/ Opiekun prawny 1

……………………………………………...............
Rodzic 2/ Opiekun prawny 2

V. OPŁATA REKRUTACYJNA
Podstawą rozpoznania niniejszego wniosku będzie wpłacenie na konto Fundacji na rzecz Edukacji i Rozwoju STER w terminie
3 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku kwoty 850 zł tytułem opłaty rekrutacyjnej na nr konta 07 1020 4900 0000 8502
3179 1095 z dopiskiem opłata rekrutacyjna za rok szkolny 2019/2020
VI. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam , iż zapoznałam/em się z regulaminem przyjęć i płatności Dwujęzycznego Przedszkola Butterfly na rok
szkolny 2020/2021 oraz ze Statutem Dwujęzycznego Przedszkola Butterfly w Toruniu.
2. Zostałam/em poinformowana/y, że niniejszy wniosek nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i
nie stanowi żadnych podstaw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń o przyjęcie zgłaszanego dziecka do
przedszkola.
3. Oświadczam/y, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i kompletne oraz jestem świadom/a
odpowiedzialności karnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa ( w tym kodeks karny) w zakresie
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych moich lub dziecka.

Toruń, dnia:……………………………………………………

…………………………………………………………
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Załącznik nr 1 : Informacja Administratora Danych Osobowych

* niepotrzebne skreślić

………………………….…………………………
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