
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

Proszę o przyjęcie.......................................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko dziecka) 

Data urodzenia..........................................., miejsce urodzenia...................................................................................... 

PESEL....................................................... 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko matki / opiekunki dziecka...................................................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca / opiekuna dziecka.......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców / opiekunów dziecka......................................................................................................... 

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

Miejsce pracy matki /opiekunki........................................................................................................................................ 

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

Miejsce pracy ojca /opiekuna............................................................................................................................................ 

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

Numery telefonów: 

domowy:................................................. 

komórkowy:matki/opiekunki.....................................................,ojca/opiekuna.............................................................. 

zakładu pracy: matki/opiekunki.................................................,ojca/opiekuna.............................................................. 

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA 

FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

Rodzeństwo dziecka (podać imiona i rok urodzenia):..................................................................................................... 

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

Rodzina(właściwe podkreślić):       pełna /niepełna 

Informacje o ogólnym stanie zdrowia dziecka: 

1. Przewlekłe choroby............................................................................................................................................. 

2. Wady rozwojowe................................................................................................................................................. 

3. alergie.................................................................................................................................................................. 

4. inne:.............................................................................................................. ………………………………….. 

III. UPOWAŻNIENIE DO ODBIERANIA DZIECKA 

Upoważniam do odbierania mojego dziecka z przedszkola następujące osoby(wpisać imię, nazwisko, nr dowodu 

osobistego): 

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

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

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

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach 

 regularnego uiszczania w wyznaczonym terminie opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola  

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do 

odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (wyszczególnioną w Upoważnieniu do odbierania dziecka   

z przedszkola) 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców 

 

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

(miejscowość i data)         podpisy rodziców /opiekunów 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Przyjmuję do wiadomości, iż na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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, s.1 z 04.05.2016r.) zwanego dalej RODO, informuje, że  administratorem danych 

osobowych jest Integracyjne Przedszkole „Górolicki”, Suche 115a, 34-520 Poronin, reprezentowana przez dyrektora 

Przedszkola, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

- Dane gromadzone są i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 

lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty i Ustawą o Systemie Informacji 

Oświatowej. 

- Administrator może przekazać dane osobowe organowi prowadzącemu, właściwemu dla jednostki oświatowej 

i w granicach przepisów prawa. 

- Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

- Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu. 

- Przetwarzanie danych osobowych dotyczy okresu obowiązywania niniejszej deklaracji. 

- Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności  z art. 77 RODO. 

- W placówce został powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem 

e-mail: przedszkole.gorolicki@op.pl. 

 

Spełnianie kryteriów kwalifikujących 

1.Kryteria podstawowe 

1. Dziecko pięcioletnie TAK/NIE 

2. Dziecko wychowywane wyłącznie przez matkę/ojca TAK/NIE 

3. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dziecka TAK/NIE 

4. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują 

 lub studiują w trybie dziennym.      
 TAK/NIE 

5.Dziecko, które posiada troje lub więcej rodzeństwa bądź jedynak TAK/NIE 

6.Dziecko z rodziny wskazanej przez pracownika socjalnego,  

zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki.   
TAK/NIE 

 

 

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

(miejscowość i data)         podpisy rodziców / opiekunów 

 

 DECYZJAKOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu.......................................................................... 

1. Zakwalifikowała dziecko do przedszkola  

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu...................................................................... 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

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

( podpis Przewodniczącego Komisji i członków)       (data) 


