
 
KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA ROZWOJU 
W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM 

 
 

Dane osobowe dziecka  (wypełniać pismem drukowanym) 
 

 
1. ...………………………………………….......................................................................    
  (imię i nazwisko dziecka)                                                      (data i miejsce urodzenia dziecka) 
 
 

           

  (Numer PESEL  dziecka) 
 

 

2 …………………………………………........................................................................... 
   (adres zamieszkania dziecka) 

 
3. ……………………………………………………........................................................... 
       (adres zameldowania dziecka jeśli jest inny niż zamieszkania)  

 
  
Informacje dodatkowe 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (np.: stała choroba, alergia, wady rozwojowe,orzeczenie o 
niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego ) oraz informacje mogące wpłynąć na 
funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Dane dotyczące rodziców 
 

 MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA OJCIEC  / OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko 

 
  

Miejsce zamieszkania 

 
 

  

Miejsce pracy, telefon 
 
 

  

Godziny pracy 
 

  

Telefon kontaktowy 
(domowy, komórkowy) 

  

E-mail 
 

  

 



Zobowiązania rodziców /opiekunów do: 

 przestrzegania postanowień Przedszkola Akademia Rozwoju w Tomaszowie, 

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 

 regularnego uiszczania należnej opłaty za świadczenia przedszkola  zgodnie z podpisaną       
umową; 

 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną na  
piśmie,    zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 

 przyprowadzania do przedszkola  tylko zdrowego dziecka. 

 
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych 

 Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z ustawą o  ochronie 
danych osobowych są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do 
zachowania tajemnicy służbowej. 

 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z 
przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka 
oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez zarządzającego przedszkolem, w tym na 
udostępnianie na tablicy ogłoszeń przedszkola informacji o przyjęciach do przedszkola oraz o 
należnościach za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr133, poz. 883 zm.) 

 Uprzedzona/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane 
powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Przyjmuję/my do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w niniejszej karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji do przedszkola, w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką 
przedszkola nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola. 

 Wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji przedszkola, 
zezwalam/y na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych w 
ramach promocji przedszkola. 

 Wyrażam/y zgodę na przygotowanie umowy cywilno-prawnej. 
 

 
UWAGA – Kartę zgłoszenia dziecka wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni 
 

 
 miejscowość i data                                                                                    

 

   
podpis matki / ojca opiekunki 

prawnej 
                                                                                                                              

    
   czytelny podpis  ojca / opiekuna 

prawnego 

 

 

 

 

  

 

Data złożenia karty                                                                  Podpis osoby przyjmującej kartę 

 

….........................................                                            …...................................................... 
Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola 

 

 

pieczęć przedszkola 
 


