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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

na rok szkolny 2021/2022  

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  

„Kraina Marzeń” w Zgłobicach 

 

Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola: 

Dane dziecka 

    Dane osobowe: 
     PESEL                         Imię                           Drugie imię                  Nazwisko 

              

       Data urodzenia                   Miejsce urodzenia 

  

      Adres zamieszkania dziecka: 

Kod pocztowy Miejscowość/Poczta Ulica/Wieś Nr domu Nr lokalu 

     

      Adres zameldowania dziecka na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

Kod pocztowy Miejscowość/Poczta Ulica/Wieś Nr domu Nr lokalu 

     

     Informacje dodatkowe: 

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego (wpisać „TAK” lub „NIE”)  

Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych ( wpisać „TAK” lub „NIE”)  

Dziecko w rodzinie zastępczej (wpisać „TAK” lub „NIE”)  

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ( wpisać „TAK” lub „NIE”)  

Dziecko rodziców bezrobotnych (wpisać „TAK” lub „NIE”)  

Dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego (wpisać „TAK” lub „NIE”)  

Liczba dzieci w rodzinie (wpisać imię i wiek) 

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

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

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

 

Oczekiwane godziny pobytu dziecka w przedszkolu (wpisać godziny od - do)  

Rodzina zgłoszonego dziecka korzysta z pomocy opieki społecznej (jeżeli TAK – 

wymagane zaświadczenie) (wpisać „TAK” lub „NIE”) 
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Dane rodziców /prawnych opiekunów 

     Dane matki/prawnej opiekunki: 

  Imię Nazwisko Telefon kontaktowy E-mail 

    

 

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki: 

Kod pocztowy Miejscowość/Poczta Ulica/Wieś Nr domu Nr lokalu 

     

 

Dane ojca/prawnego opiekuna: 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy E-mail 

    

 

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna: 

Kod pocztowy Miejscowość/Poczta Ulica/Wieś Nr domu Nr lokalu 

     

 
   Zakład pracy matki/prawnej opiekunki: 

 
  Zakład pracy ojca/prawnego opiekuna: 

   Nazwa i adres zakładu pracy   Nazwa i adres zakładu pracy 

 

  Inne telefony kontaktowe: 
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Oświadczam/y, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej za  

zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję/emy się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie 

powyższych danych. Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w celach statystycznych i sprawach 

związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do 

moich/naszych danych oraz zmiany tych danych. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych 

w karcie. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA RODZICÓW 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym w celu realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego dane dotyczą. Zgodnie  

z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję 

do wiadomości, iż: 

1. Administratorem    podanych    przeze    mnie    danych    osobowych    jest     Niepubliczne    Przedszkole  

z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach, ul. Długa 45, 33-113 Zgłobice, 

(dalej: „przedszkole”), e-mail: krainamarzen@przedszkolezglobice.pl 

2. Inspektorem ochrony danych w przedszkolu jest PC Service D. Nogaj, S. Łabowski,  

e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres 

rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, 

którego dane dotyczą. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze    

mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy  

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.” 

         Data przyjęcia zgłoszenia  
 Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie:         Podpis (czytelny) matki/opiekunki i ojca/opiekuna: 
           (wypełnia przedszkole)  
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Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka: 

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

do przyjęcia dziecka do przedszkola: 

 

 

Załączone dokumenty: 

Inne (wpisać „TAK” lub „NIE”)  

  

  

 

 

 
Data 

 
„TAK” lub „NIE” 
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