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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
„PRZEDSZKOLE W OGRODZIE” w KAMIONKU 

na rok szkolny 2022 / 2023  od dnia …………………. 2022r. 
 
I. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu   …… godzin,   od .…..  do ….. 

- obowiązuje w okresie roku szkolnego 2022 / 2023 (od 01 września do 31 lipca) 
 

II. DANE DZIECKA 

 

Dane dziecka 
 

Imię   
nazwisko  
PESEL             
data urodzenia  
Adres zamieszkania 

Miejscowość  z kodem  
Ulica, nr domu i mieszkania  
 

III. DANE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* 

  
Matka/opiekun prawny 

 
Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania 

Miejscowość z kodem   

Ulica, nr domu i mieszkania   

Adres korespondencji (wpisać, jeśli inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość z kodem   

Ulica, nr domu i mieszkania   

Inne dane kontaktowe: numery telefonów kontaktowych, poczta elektroniczna, zakład pracy (nazwa, 
adres) – kontakt w godzinach. 

domowy   

komórka   

poczta e mail   

zakład pracy 
(nazwa adres) 

 
 
 

 

godziny pracy   

 
 



        STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KAMIONEK                        

                                 NIEPUBLICZNE PRZEDZKOLE „PRZEDSZKOLE W OGRODZIE” 

2 
 

 
IV. INFORMACJE O DZIECKU 

Kryteria podstawowe    (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1   TAK    /       NIE 
 
dziecko odbywające roczne przygotowanie  przedszkolne; 
 

2   TAK    /       NIE 
 
dzieci pracujących matek lub ojców samotnie je wychowujących;  
 

3   TAK    /       NIE 

 
dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 
niezdolność do samodzielnej egzystencji – na podstawie oddzielnych 
przepisów;  
 

4   TAK    /       NIE dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych; 

5   TAK    /       NIE dzieci już uczęszczające do przedszkola; 

6   TAK    /       NIE dzieci obojga rodziców pracujących. 

 
 

V. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

- istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka w sprawowaniu opieki przedszkolnej: 
 

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

 
 
 

VI.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 

 Zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola oraz przestrzegania ich postanowień; 

 Regularnego zgodnie z określonym w karcie zgłoszenia terminem opłaty za przedszkole i 
wyżywienie (15-tego każdego miesiąca) 

 Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 Uczestniczenie w zebraniach grupowych  i spotkaniach z nauczycielami 

 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, 
upoważnioną przez rodzica na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 

 

VII. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 
 

 Uprzedzona/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane 
powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 
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 Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 
1 września i braku informacji o przyczynie jego nieobecności w placówce, w ciągu 7 dni, 
dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do przedszkola. 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych), 
spacerach poza teren przedszkola. 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii. 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach logopedii 
po zdiagnozowaniu wady wymowy po pierwszym spotkaniu z logopedą; 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach nauki 
języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej ( 4 godz. tygodniowo) 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach nauki 
języka angielskiego ( 1 godz. tygodniowo) 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach nauki 
pływania(zajęcia na basenie w Gogolinie)( 1 godz. tygodniowo) 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach LEGO ( 1 
godz. tygodniowo) 

 Zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnej ode mnie opłaty z tytułu kosztów 

żywienia dziecka w przedszkolu oraz opłaty stałej do 15-tego każdego miesiąca. 

 Wyrażam/y zgodę na przygotowanie umowy cywilno-prawnej według zadeklarowanych 

godzin. 

 Przyjmuję/my do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę 

zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie 14 dni od 

uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola oraz do podpisania umowy 

cywilno-prawnej. 

 Mam/y świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie oznacza 

wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych  do korzystania z usług przedszkola. 

 Oświadczam , że wyrażam/y zgodę na publikacje rysunków, wytworów i wizerunku mojego 

dziecka w postaci zdjęć związanych z pracą przedszkola ( uroczystości , wycieczki, przeglądy, 

konkursy , imprezy ,  itp. ) na gazetkach, zamkniętej grupie WhatsApp tylko dla rodziców 

przedszkola, stronie internetowej www. kamionek.pl oraz w zakładce Stowarzyszenia – 

aktualności przedszkolne, na stronach akademii edukacyjnej, przedszkola i w lokalnej prasie. 

 
 
 
 

            ……………………..  ……………………..    ……………………..   
                           (podpis matki)         (podpis ojca)             (lub podpisy opiekunów prawnych) 

 
Kamionek, dnia______________ 2022r. 

* Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz 

przy rozpoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka, a także są zebrane w celu szybkiego kontaktu z rodzicami / prawnymi 
opiekunami dziecka. 

Wypełniony formularz należy złożyć do 28 lutego 2022 roku w przedszkolu. 
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 DECYZJA  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ  : 
 
Komisja Kwalifikacyjna  na posiedzeniu  dnia  …...................................................................................... 
 
zakwalifikowała  nie zakwalifikowała  w/w  dziecko  do  przedszkola  na  ...........  godzin  i  ...…  posiłki  
 
dziennie  od  dnia ….....................  2022 roku. 
 
Podpisy członków Komisji :                                                                     
 
1. Przewodniczący :   ........................................................                                                                   
 
2. Członek  :               …....................…............................ 
 
3. Członek :             ........................................................                                    Kamionek, ……………….…  2022r.      
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem danych jest Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole w Ogrodzie” ul. Ogrodowa 3, 47-325 Kamionek, tel. 885 311 727; 

 dane przetwarzane będą na podstawie art.6.1 lit. b RODO, 

 podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy i zgłoszenia dziecka do 
przedszkola, 

 celami przetwarzania danych są: rekrutacja, a po pozytywnym wyniku rekrutacji w dalszej kolejności cele wynikające z realizacji zadań 
określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz wydanych do nich 
aktów wykonawczych, Statutu placówki oraz rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu,  

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przechowywane będą przez okres pięciu lat po zakończeniu edukacji,  

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało 
wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 

                                                                                           

https://poczta.wp.pl/k/

