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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
„TĘCZOWA KRAINA” 

W RACIECHOWICACH 137A 
NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022 

 
1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  
Data i miejsce urodzenia  
PESEL dziecka  
Adres zameldowania  
Adres zamieszkania  
 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 
 
Imię i nazwisko matki/prawnego 
opiekuna 

 

Adres zamieszkania  
Numer telefonu  
Adres poczty elektronicznej  
Miejsce pracy  
 
Imię i nazwisko ojca/prawnego 
opiekuna 

 

Adres zamieszkania  
Numer telefonu  
Adres poczty elektronicznej  
Miejsce pracy  
 
    3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

a) Godziny pobytu dziecka w placówce :od………………………do………………… 
b) Wyżywienie w ilości……………..posiłków dziennie obejmujących śniadanie ,obiad 

,podwieczorek 
      4. Dodatkowe informacje o dziecku: 
 
Przewlekłe choroby, problemy rozwojowe, alergia (konkretnie na co jest uczulone-
szczególnie proszę napisać czego nie wolno dziecku jeść(zaświadczenie lekarskie) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną? 
 
..................................................................................................................................................................................... 
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Niepokojące sygnały dot. zachowania dziecka (nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, 
apatia, lęki, zachowania nieadekwatne do sytuacji, itd.) 
   
..................................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W jakim stopniu dziecko jest samodzielne? Proszę wymienić umiejętności dziecka  
dotyczące samoobsługi: jedzenia, korzystania z toalety, ubierania się, itd. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Czy dziecko ma określone obowiązki w domu( adekwatne do wieku)? Jeśli tak- proszę 
wymienić jakie? 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
Jakie  ( czy w ogóle?)stosujecie Państwo kary czy nagrody wobec dziecka, czy są jasno 
określone zasady dotyczące otrzymania w/w 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Proszę wymienić ulubione czynności dziecka, zainteresowania  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola? tak/nie* 
 
 
Rodzina pełna /niepełna* 
 
 
niepotrzebne skreślić* 
 
Proszę o odpowiedź na pytanie:  
 
W jakich zajęciach dodatkowych prowadzonych w przedszkolu będzie brało udział  Państwa dziecko? 
(j. angielski, , rytmika, taniec, zaj. logopedyczne) Jakie są Państwa oczekiwania  względem 
przedszkola? 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
5. Dodatkowo dołączam do deklaracji  informację o dziecku: (np. 
stan zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności lub opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej ,potrzeba szczególnej opieki, zaświadczenie o stosowanej diecie, zalecenie 
lekarskie ,itp.) 
TAK/NIE 
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie ustawy o chronię danych osobowych (Dz. U .Nr 97 z 1997 r art. 24.32.35) oraz zgodnie z art. 13 
ust. 1 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady UE o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor   Przedszkola i Żłobka„ Tęczowa Kraina” z   
siedzibą Raciechowicach 137 A ,   32-415 Raciechowice 

2) Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pan dziecka i członków jego 
rodziny w zakresie działalności wychowawczej , opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola.   

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania . 

4) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i 
niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

6)Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań ,aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione 
zgodnie z prawem.   

 
                                                   
                                                     Oświadczenie 

Oświadczam że: 

-  zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i 
członków mojej rodziny. 

- wszystkie dane w deklaracji są prawdziwe 

- niezwłocznie powiadomię dyrektora  przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji 

- oświadczam że wyrażam zgodę na :zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 
celów związanych z rekrutacją do przedszkola oraz danych moich i członków mojej rodziny. 

 

 

 

 

……………………………………………………………                                          ……………………………………………………… 

                        (miejscowość ,data)                                                                 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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