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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA MONTESSORI „KANGUREK” W 

ZŁOTORYI w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 

 

DANE DZIECKA 

Imię Nazwisko 

Pesel Data urodzenia Miejsce urodzenia 

 

 

  Adres zamieszkania: 

ulica nr domu  Nr 
lokalu 

    

miejscowość kod pocztowy  

    

 

 

 

 

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania):  
ulica nr domu  nr 

lokalu 

    

miejscowość kod pocztowy  
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DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Matka/Opiekunka prawna Imię i Nazwisko 

Adres zamieszkania 

Adres zameldowania 

Miejsce pracy, godziny pracy, telefon 

Tel. kontaktowy Nr dowodu osobistego 

e-mail 

 

 

 

Ojciec/Opiekun prawna Imię i Nazwisko 

Adres zamieszkania 

Adres zameldowania 

Miejsce pracy, godziny pracy, telefon 

Tel. kontaktowy Nr dowodu os. 

e-mail 
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Informacje dodatkowe mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 
(stan zdrowia, alergie, itp.) 
________________________ 
_________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zdiagnozowane specjalne 

potrzeby edukacyjne?  

Tak/Nie* 
 
Do momentu przyjścia do przedszkola dziecko (prosimy zaznaczyć)  
o uczęszczało do żłobka/klubu malucha 

o uczęszczało do innego przedszkola 
o było pod opieką rodzica/opiekuna 

 

Czy dziecko w roku szkolnym 2016/17 lub/i 2017/2018 nie zostało objęte opieką 

przedszkolną w jednym z publicznych przedszkoli w Złotoryi? 

TAK/NIE* 

 

 

Czy dziecko w roku szkolnym 2016/17 i/lub zostało objęte opieką przedszkolną, ale 

przestało uczęszczać do przedszkola ze względu na problemy adaptacyjne? 

TAK/NIE* 

 

Czy sytuacja ekonomiczna rodziny jest trudna (tj. dochód w rodzinie jest równy lub 

poniżej minimalnej płacy kratowej na rok 2018 -2100 zł brutto)? 

TAK/NIE* 

 

 
Rodzeństwo (imiona i rok urodzenia): 
 
1.___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Zobowiązuję się do:  
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

dorosłą, do tego upoważnioną  
 Regularnego dokonywania opłaty za przedszkole w wyznaczonym terminie oraz 

informowania o chorobach zakaźnych występujących u dziecka. 

 

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu (prosimy zaznaczyć) 

 

 w godzinach od ……………..do………….. (pakiet całodniowy) 

 

 

Oświadczam, że: 

 Informacje przedłożone w niniejszej Karcie zgłoszenia dziecka są zgodne ze stanem 

faktycznym 

 Zapoznałem się ze „Statutem”, „Poradnikiem dla Rodziców” i „Regulaminem” oraz 

zobowiązuję się do ich przestrzegania 

 Zostałam/em poinformowana/y o źródle dofinansowania projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Wyrażam zgodę na udział w badanach ewaluacyjnych dotyczących rezultatów Projektu.  
 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku, informuję iż: administratorem Państwa danych jest AT sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7, 59-500 

Złotoryja. Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjno-

promocyjnych, rekrutacji, bieżącej działalności, w tym promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu, 

kontroli oraz ewaluacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać dokumentacja projektowa. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia dokumentacji projektowej. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych mogą Państwo skontaktować się za 

pomocą adresu e-mail: rekrutacjakangurek@gmail.com. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy 

oraz podmioty współpracujące. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku w którym 

zakończyła się realizacja projektu. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

przeniesienia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej 

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, 

ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

 

 

 

 

 

Podpis Matki/Prawnej Opiekunki Podpis Ojca/Prawnego Opiekuna 

 

 

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