Data wpływu do przedszkola..............................
Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Bartoszycach
na okres edukacji przedszkolnej w roku szkolnym........................
I. INFORMACJE O DZIECKU
Imię/ imiona i nazwisko dziecka...........................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka..........................................................................................

PESEL DZIECKA

Adres zamieszkania rodziców ( opiekunów prawnych) należy podać adres rodzica/ opiekuna
prawnego, pod którego opieką pozostaje dziecko

.......................................................................................................................................................
Adres zameldowania rodziców ( opiekunów prawnych) należy podać adres rodzica/ opiekuna
prawnego, pod którego opieką pozostaje dziecko
………………………………………………………………………………………………….
II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
(stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, uwagi rodziców itp.)
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
III. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW ( OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Czy rodzice pracują ?
- matka tak/nie
- ojciec tak/nie

Rodzice /opiekunowie
Imię i nazwisko
Tel. komórkowy
Telefon do pracy
Seria i numer dowodu
osobistego

Matka

Ojciec

IV. OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez
osoby pełnoletnie (podać imię i nazwisko, pokrewieństwo, numer telefonu)

1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................
Dodatkowo wyrażam zgodę na: (niepotrzebne skreślić)
- wykorzystanie wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola
- wykorzystanie wizerunku dziecka w lokalnych mediach
- sprawdzanie czystości

tak/nie
tak/nie
tak/nie

I. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w zakresie stosowania przepisów: art. 13. ust.1
i 2 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 przepływu tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe dzieci i ich rodziców zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i prowadzenia niezbędnej
dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych
danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane wskazane we wniosku są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie
z przepisami prawa. Dane podawane są dobrowolnie. Administratorem danych jest przedszkole, w którym
dziecko rozpocznie edukację przedszkolną.

II. OŚWIADCZENIE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych
moich i członków mojej rodziny i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych w celu
przeprowadzenia rekrutacji i prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa
oświatowego.
2. Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych
oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne
ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do informowania w przypadku zmian danych.

Bartoszyce, dnia ................................

.

.......................................
Podpis matki
(opiekuna prawnego)

............. ......................
Podpis ojca
(opiekuna prawnego)

Wymagane załączniki:
1. zaświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu
2. ksero pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu
Skarbowego rodzica ( opiekun) sprawującego prawną opiekę nad dzieckiem.

