KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Przedszkola ..................................................................................................
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola .....................................................................................
od dnia ___ - ____-_______
1. Dane osobowe dziecka
Imię ............................................................................................................................................................
Drugie imię ................................................................................................................................................
Nazwisko ...................................................................................................................................................
Data urodzenia ................................................................................................................................
Miejsce urodzenia ......................................................................................................................................
PESEL ........................................................................................................................................................

Adres zamieszkania dziecka
Gmina ............................................ Miejscowość......................................... Kod..............................
Ulica .............................................. Nr domu................................ Nr lokalu......................................

Adres zameldowania dziecka
Gmina ............................................ Miejscowość......................................... Kod..............................
Ulica .............................................. Nr domu................................ Nr lokalu......................................

2. Dane osobowe rodziców/ prawnych opiekunów
Dane matki/ prawnego opiekuna

Dane ojca/ prawnego opiekuna

Imię................................................................

Imię................................................................

Nazwisko........................................................

Nazwisko........................................................

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

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

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

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

Telefon kontaktowy..........................................

Telefon kontaktowy..........................................

Dom .................................................................

Dom .................................................................

Praca.................................................................

Praca.................................................................

Zakład pracy matki/opiekuna

Zakład pracy matki/opiekuna

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

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

Adres e-mail:

Adres e-mail:

3. Informacje o dziecku:
•

Czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna? (wpisać TAK lub NIE)

..........................................................................................................................................................
•

Czy dziecko jest w rodzinie zastępczej? (wpisać TAK lub NIE)
..............................................................................................................................................................

•

Czy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni PsychologicznoPedagogicznej? (wpisać TAK lub NIE)
..............................................................................................................................................................

•

Liczba jest dzieci w rodzinie
...........................................................................................................................................

•

Czy dziecko jest na coś uczulone? ( Jeśli TAK, to na co?)
....................................................................................................................................................................

•

Czy dziecko jest po stałą opieką lekarza specjalisty? ( Jeśli tak, to jakiego?)....................................

..........................................................................................................................................................
•

Czy dziecko przyjmuję jakieś leki na stałe? Jeśli tak, to jakie...........................................................

..........................................................................................................................................................
•

Inne informacje dotyczące zdrowia dziecka ...................................................................................

..........................................................................................................................................................
•

Czy dziecko przebyło jakieś urazy, złamania?................................................................................

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

•

Czy dziecko przechodziło jakąś choroby zakaźne? (np. ospa, różyczka, żółtaczka, itp.)..................

..........................................................................................................................................................
•

Czy dziecko ma stwierdzoną przez lekarza wadę postawy? (Jeśli TAK, to jaką?) ...........................

..........................................................................................................................................................
•

Inne uwagi...................................................................................................................................

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW

.............................., dnia ___-_____-________

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach i wycieczkach organizowanych przez Przedszkole.
.............................., dnia…………….

………………………………
czytelny podpis matki/

……………………
czytelny podpis ojca/

opiekuna

opiekuna

Oświadczam, że zgodnie z art. 108a, Dz.U.2018.0.996 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć, nagrań z udziałem mojego Dziecka
oraz moim i mojej rodziny na stronie internetowej przedszkola oraz w innych środkach
masowego przekazu w celach promocyjnych i bez ujawniania nazwisk.
..............................., dnia……………. ………………………………
czytelny podpis matki/

……………………
czytelny podpis ojca/

opiekuna

opiekuna

Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku.

................................, dnia……………. ………………………………
czytelny podpis matki/
opiekuna

……………………
czytelny podpis ojca/
opiekuna

Wyrażam/nie wyrażam zgody na badanie mojego dziecka przez logopedę oraz ewentualny udział mojego
dziecka w zajęciach z logopedą.
................................, dnia……………. ………………………………
czytelny podpis matki/

……………………
czytelny podpis ojca/

opiekuna

opiekuna

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam/nie wyrażam zgody na
przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej.

................................, dnia……………. ………………………………
czytelny podpis matki/

……………………
czytelny podpis ojca/

opiekuna

opiekuna

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego
miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego.

................................, dnia……………. ………………………………
czytelny podpis matki/
opiekuna

……………………
czytelny podpis ojca/
opiekuna

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów
•

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach
i wycieczkach w ramach programu dydaktyczno - wychowawczego przedszkola.

•

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbierania, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych
w niniejszej karcie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy, zgodnie
z Rozporządzenie 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
Wyrażam
Przedszkole

przepływu

zgodę

na

takich

przetwarzanie

danych
moich

oraz

uchylenia

i dziecka/dzieci

dyrektywy
danych

95/46/WE.

osobowych

przez

……………………………………………………………………………………..,

gdzie organem prowadzącym jest ………………………………………………………………..
•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, pozyskiwanie, magazynowanie, zmienianie, usuwanie
i zapominanie danych mojego dziecka w tym także danych specjalnych w celu prawidłowego
wykonywania czynności opiekuńczych w trosce o jego życie i zdrowie.

Rodzicom / opiekunom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełnienia, uaktualniania
czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Oraz do

................................, dnia……………. ………………………………
czytelny podpis matki/
opiekuna

……………………
czytelny podpis ojca/
opiekuna

Upoważnienie:
Ja ...................................................................... legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem o serii
i numerze................................................................ upoważniam do przyprowadzania i dobierania mojego
dziecka z przedszkola osoby wymienione poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu wypełnienia obowiązku
przekazania dziecka z przedszkola osobom
upoważnionym, zgodnie z Rozporządzeniem

Seria i nr
Imię i nazwisko

Stopień

dowodu

pokrewieństwa

osobistego/

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

Nr telefonu

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie

paszportu

danych)- RODO. Zapoznałem/am się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Przedszkolu
…………………………………………………

Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go
z przedszkola przez osobę wskazaną powyżej.
....................................., dnia .............................................

Podpis Rodziców / Opiekunów Prawnych
....................................................................

Zobowiązuję sie do:
- przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola,
- podawania do wiadomości Przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
- terminowego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
upoważnioną,
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
- zgłaszania nieobecności dziecka do godziny 8.00 dnia w którym będzie nieobecne w przedszkolu,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.

..............................., dnia……………. ………………………………

……………………

czytelny podpis matki/

czytelny podpis ojca/

opiekuna

opiekuna

Pouczenia:
Poinformowany o tym, że złożenie fałszywego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej
przewidzianej w art. 233 § 6 Kodeksu oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuje do wiadomości, że Dyrektor Przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów
w potwierdzających dane zapisane w Karcie Zgłoszenia.

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art.
29 w związku z art. 28 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO),

................................, dnia……………. ………………………………

……………………

czytelny podpis matki/

czytelny podpis ojca/

opiekuna

opiekuna

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny (imię i nazwisko)
................................................................................................................ ……………………………..
(adres)
...............................................................................................................................................................
(numer telefonu) ..................................................................................................................................
(e-mail) .....................................................................................................................................................
(data urodzenia, Numer Identyfikacji Podatkowej/numer PESEL lub inne dane identyfikacyjne, na
podstawie których administrator może znaleźć dane osobowe związane z tym wnioskiem w swoich
zbiorach danych)
...................................................................................................................................................................,
na podstawie artykułu 7 i 17 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, RODO niniejszym: (proszę wybrać):
Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;
 Żądam niezwłocznego usunięcia moich danych osobowych
Niniejszy wniosek został zgłoszony na podstawie następujących okoliczności
(proszę zaznaczyć odpowiednie):
moje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane; cofnęłam/cofnąłem zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; moje dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem;
 moje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
 przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

Data .........................................

……………………………………….
Czytelny Podpis

