
 
 

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczenia zobowiązań 
finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. 
zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Zostałam/em pouczona/y o prawem wglądu do moich/naszych danych oraz 
do zmiany tych danych. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

 (w przypadku wypełniania niniejszej karty odręcznie prosimy o stosowanie DRUKOWANYCH liter) 

Miesiąc i rok od kiedy dziecko ma zacząć uczęszczać do żłobka:………………. 

(Ze wglądu na duże zainteresowanie i ograniczona liczbę miejsc zapisy przyjmujemy nawet na 6 miesięcy przed wskazaną datą.  

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.) 

1. Dane dziecka 

Dane personalne 
PESEL Imię + drugie imię Nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia 

     

Adres zamieszkania dziecka 
Miejscowość Kod pocztowy Ulica  Nr domu / nr lokalu Gmina 

     

 

2. Informacje dodatkowe *prosimy o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. TAK         NIE 

Dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego. TAK         NIE 

Dziecko jest poddawane obowiązkowym szczepieniom. TAK         NIE 
 

3. Inne informacje o dziecku 

Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej ? (jakiej?) 
 

Czy dziecko posiada alergie? Jeśli tak, proszę wypisać jakie. 
 

Czy dziecko posiada przewlekłe schorzenia, wady rozwojowe? 
 

Inne uwagi i istotne informacje dla placówki o Państwa dziecku.  
 

 

 

Oświadczam/y, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy. Zobowiązuję/emy się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

 

………………………………… 
Podpis matki/opiekunki 

 

………………………………… 
Podpis ojca/opiekuna 

 

 

 

Data wypełnienia wniosku: 



 
 

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczenia zobowiązań 
finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. 
zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Zostałam/em pouczona/y o prawem wglądu do moich/naszych danych oraz 
do zmiany tych danych. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie. 

 

 

 

4. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

Dane 

matki/prawnej 

opiekunki 

 

Imię Nazwisko Telefon 

kontaktowy 
e-mail Seria i nr 

dowodu 

osobistego 

 

 

 

    

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

 

 

    

 

Dane 

ojca/prawnego 

opiekuna 

 

Imię Nazwisko Telefon 

kontaktowy 
e-mail Seria i nr 

dowodu 

osobistego 

 

 

 

    

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

 

 

    

 

5. Inne telefony kontaktowe 

 

 

Oświadczam/y, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy świadom(a)/i odpowiedzialności karnej za zeznanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję/emy się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie. Będą wykorzystywane w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną 
nad dzieckiem oraz do rozliczenia zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałam/em pouczona/y o 
prawem wglądu do moich/naszych danych oraz do zmiany tych danych. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych podanych w karcie. 

 

 

……………………… 

Data 

 

 

………………………………… 

Podpis matki/opiekunki 

 

 

………………………………… 

Podpis ojca/opiekuna 
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