
e-mail: przedszkolekrolm@gmail.com
strona internetowa: www.krolmacius1.edu.pl
tel. 570 99 88 77

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
KRÓL MACIUŚ PIERWSZY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Proszę o przyjęcie..........................................................................................................
                                                        (imię i nazwisko dziecka)

ur.......................................................w...........................................................................
                 (data urodzenia dziecka)                                    (miejsce urodzenia dziecka)

zamieszkałego................................................................................................................
             (dokładny adres zamieszkania-miejscowość ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy)

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

numer PESEL 
dziecka..................................................................................................................
                    

do Niepublicznego Przedszkola „Król Maciuś Pierwszy” w Dębogórzu

 od dnia …………………. roku

 od godz....................do godz.................

              
Jeżeli dziecko posiada inny adres zameldowania niż zamieszkania, proszę o wpisanie:

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
     (dokładny adres zameldowania-miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy)
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INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

   MATKA                                                       OJCIEC

imię/nazwisko....................................................        .........................................................
 
                  .....................................................        .........................................................

rok ur.       .….................................................        .........................................................

zawód *     ..….……….………………………          ..……………………………………….

telefon        ...................................................         .………………………………………..

e-mail       .....................................................          ………………………………………..

* pola nieobowiązkowe

                                                    DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Przewlekłe choroby, problemy rozwojowe, alergia (konkretnie na co jest uczulone-szczególnie 
proszę napisać czego nie wolno dziecku jeść), inne            

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

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

W jakim stopniu dziecko jest samodzielne? Proszę wymienić umiejętności dziecka  dotyczące 
samoobsługi: jedzenia, korzystania z toalety, ubierania się, itd.

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola? tak/nie*

 Proszę o wypełnienie poniższych punktów (niepotrzebne skreślić*)

1. Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  uczestnictwo  mojego  dziecka  w
wycieczkach (w tym autokarowych) poza terenem przedszkola.

2. Czy dziecko ma chorobę lokomocyjną? tak/nie*

Proszę o odpowiedź na pytanie: 

Skąd dowiedzieli się Państwo o naszym Przedszkolu ?
...................................................................................................................................................

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

…................................................................................................................................................
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Oświadczam,  iż  oprócz  rodziców/prawnych  opiekunów  dziecka,  mogą
przyprowadzać  je  i  odbierać  z  przedszkola  (zapewniając  mu  bezpieczeństwo)  niżej
wymienione pełnoletnie osoby.

................................................................................................................................………….
imię i nazwisko                          nr dow. osobistego                                 pokrewieństwo

................................................................................................................................…......…..
imię i nazwisko                          nr dow. osobistego                                 pokrewieństwo

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  ponoszę  całkowitą  odpowiedzialność
prawną i osobistą za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania
go z przedszkola.

                                                 .......................................................................................
                                                      czytelny podpis rodzica(ów)/prawnych opiekunów

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających

wizerunek mojego syna/córki ………………………………………………..……

zarejestrowany podczas realizacji  : konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości

przedszkolnych w mediach społecznościowych oraz na stronie przedszkola.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  wizerunek  mojego  dziecka  będzie

wykorzystywany  tylko  i  wyłącznie  w celu  promocji  i  potrzeb funkcjonowania  Przedszkola

Niepublicznego Król Maciuś Pierwszy w Dębogórzu.

Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w ww Przedszkolu

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)            (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze
stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych w celu przetwarzania
ich wyłącznie na potrzeby działalności statutowej Przedszkola (art.23 ust. 1 i 2 oraz art. 24
ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883).
                                                                

Dębogórze, dnia….…..…...…….                ……….......…..............................................
                                                                      podpis rodzica(ów)/ prawnych opiekunów
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Dębogórze, dnia ……………………..

Oświadczenie o miejscu zamieszkania wraz z dzieckiem 

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia  ………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania *

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

………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkuję  wraz z dzieckiem pod adresem od dnia

 ………………………………………………………………………………….
Dziecko uczęszcza do Przedszkola Król Maciuś Pierwszy w Dębogórzu.

Ja niżej podpisany oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

W razie zmiany miejsca zamieszkania zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o 
tym fakcie oraz złożenia aktualnego oświadczenia o miejscu zamieszkania wraz z dzieckiem. 

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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- dalej „RODO” informuję, że:

I. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Król 
Maciuś Pierwszy ul.Gronowa 15 w Dębogórzu

II. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 
administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych. Dane będą przetwarzane w celu naliczania dotacji 
placówce wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztów tej dotacji gminie Kosakowo, 
w przypadku dziecka spoza rejonu Gminy Kosakowo. Dane osobowe będą udostępniane 
tylko odbiorcom, wskazanym w oświadczeniu. Są to następujące dane: Imię i nazwisko 
dziecka, adres zamieszkania dziecka, data urodzenia dziecka- zgodnie z zasadami 
wymienionymi w art. 5 „RODO”

III. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidywany w przepisach 
dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

IV. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do : 
a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
b) Sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d) Przenoszenia danych
e) Wniesienia skargi do organu nadzorczego

V. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji pobytu dziecka w placówce niepublicznej. 

……………………………………            …………………………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis rodzica lub prawnego opiekuna prawnego) 

*Miejsce zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 
zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). Miejscem zamieszkania dziecka 
pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z 
rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało 
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 kc). Miejscem zamieszkania 
osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. 
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