Radom, dnia…………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………
od dnia……………………
DANE DOTYCZĄCE DZIECKA:
1. DATA I MIEJSCE URODZENIA ……………………………………………………...
2. ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………….
3. PESEL …………………………………………………………………………………..

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA
1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………..……….
2.ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………..…….
3.MIEJSCE PRACY (nieobowiązkowo) …………………………………………………………………
4.NUMERY TELEFONU: (dobrowolnie – w celu kontaktu z rodzicem) ………………………………
OJCIEC
1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………..……….
2.ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………..…….
3.MIEJSCE PRACY (nieobowiązkowo) ………………………………………………………………….
4.NUMERY TELEFONU: (dobrowolnie – w celu kontaktu z rodzicem) ……………………..…………

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (dobrowolnie)
Przebyte choroby zakaźne (jakie?): …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Dziecko jest uczulone (podkreślić):
TAK
NIE
Jeśli tak podać na co? ………………………………………………………………………….
Dziecko wymaga specjalnej opieki (podkreślić):
TAK
NIE
Jeśli tak to jakiej? ………………………………………………………………………………
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegania regulaminu przedszkola.
Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
dotyczących dziecka, kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami.
Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie.
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
upoważnioną na piśmie, która jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.
Zgłaszania do przedszkola wystąpienia u dziecka chorób zakaźnych.
Uczestniczenia w życiu przedszkola.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w organizowanych przez
przedszkole imprezach, konkursach, wycieczkach (w tym autokarowych).
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na badania profilaktyczne w zakresie badań:
psychologicznych, logopedycznych oraz higienicznych.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach dodatkowych
organizowanych przez przedszkole.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne i Żłobek „Bajka” Rywacka Lidia,
ul. Podmiejska 50/1, 26-600 Radom ul. Podmiejska 50/1;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
7) kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com ;
8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich;
9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zostałam/em
poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

..............................................................................
data i podpis składającego oświadczenie

*Niepotrzebne skreślić

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów,
wycieczek, imprez i uroczystości organizowanych przez Przedszkole Niepubliczne i Żłobek
„Bajka” w Radomiu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronie
internetowej przedszkola, w kronice, tablicach ściennych oraz folderach w celu
informacji i promocji przedszkola.

..............................................................................
data i podpis składającego oświadczenie

