
 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA                           

POMARAŃCZOWEGO NA ROK SZKOLNY 2023-24 

od dnia:   ...................... r.  w którym dziecko będzie przebywać 

w  godzinach  od  ..............................do........................ 

I.  DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię  nazwisko dziecka  

 

PESEL   

Miejsce i data urodzenia   

Adres i kod zamieszkania  

Szkoła Rejonowa dziecka* 

(z rocznika 2017) 

 

Dodatkowe informacje o 

dziecku np: stan zdrowia:  

alergie, choroby 

przewlekłe, genetyczne,  

niepełnosprawność itp :  

zainteresowania,  

uwagi dla nauczyciela: 

 

*  Wypełniają rodzice dzieci, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne 

II DANE OSOBOWE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 MATKA/ prawny opiekun OJCIEC/ prawny opiekun 

Imię, nazwisko   

Seria i numer dowodu osob.   

Miejscowość,  nr kodu   

Ulica, nr domu, nr mieszkania   

Telefon kontaktowy   

 e- mail  

 

  

III  OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA  

 Zobowiązuję się przestrzegać obowiązujących w Przedszkolu zasad  oraz obowiązujących dokumentów:    

           Statut, Regulaminy i Procedury Przedszkola 

 Informowania Dyrektora Przedszkola o zmianach w podanych wyżej informacjach 

 Zobowiązuję się do regularnego uiszczania odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka  w przedszkolu     

            zgodnie z  aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie.  

 Odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. 

 Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka.  

 Uczestniczenie w zebraniach rodziców i bieżacych konsultacjach.  

 

 

Podpis rodziców ( prawnych opiekunów)                    ........................................                ..................................... 



                                                                                   

 

 

IV  Wyrażam/y zgodę: 

 

1. - na publikowanie zdjęć dziecka z pobytu w przedszkolu , uroczystości i wydarzeń  

    przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola: pomarańczowe-przedszkole.pl , FB    

    oraz  innych  materiałach promujących przedszkole. 

 

       podpis rodzica /opiekuna prawnego   ................................................. 

 

2. -na udział dziecka w zajęciach dodatkowych  i dodatkowo płatnych oraz wycieczkach organizowanych 

    przez Przedszkole Pomarańczowe  

podpis rodzica /opiekuna prawnego .  ................................................. 

 

3. -na przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy przedmedycznej, w razie zagrożenia zdrowia  lub 

    życia  mojego  dziecka.  

   podpis rodzica /opiekuna prawnego   ................................................. 

Klauzula Informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Piotrowska- Dyrektor Przedszkola Pomarańczowego z siedzibą w Łodzi, 

94-035 Łódź, ul. Wróblewskiego 100 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu nauki na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły   i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad placówkami edukacyjnymi 

(Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miasta Łodzi – Wydział Edukacji); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UOD gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

  

Dane osobowe będą przechowane do momentu wygaśnięcia obowiązku  

przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. 

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym- bez podania danych osobowych nie jest możliwa rekrutacja 

dzieci do przedszkola.  

Podpis rodziców /prawnych opiekunów 

 

Data:.................................  

 

1.  ..........................................................        2................................................. 

 


