
     
 
 
 
 
   KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 
    DO  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EUREKA Z  ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNYMI  

        W SIERAKOWIE            NA ROK SZKOLNY 2016/2017   I. INFORMACJE O DZIECKU 
 
1. Nazwisko i imię.....................................................................................2. PESEL:................................................... 
3. Data i miejsce urodzenia..............................................................................................................................  
4. Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................................  
5. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (tak/nie), nazwa placówki: 

   ..........................................................................................................................................................................  
6. Dziecko będzie korzystać z....................... (zakładana ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu) 
7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku, np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne  

   ........................................................................................................................................................................  
 8. Czy dziecko posiada: orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju                     
dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (tak/nie); w przypadku posiadania w/w dokumentów należy 
dołączyć kopię w załączeniu  
 9. Wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich  Szkoła obwodowa………………………………………………………………………………………...   Szkoła preferowana, jeśli nie jest to szkoła obwodowa…………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………….  10. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczęszczanie dziecka na lekcje religii.  
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 
Dane Matka/Opiekunka Ojciec/Opiekun 
Imię i Nazwisko   
Miejsce pracy(możliwość pomocy w 
organizowaniu wycieczek o 
charakterze dydaktycznym) 

  

Telefon kontaktowy   
E-mail   
  Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na interwencję medyczną w nagłych wypadkach. 
 
 



III OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
 
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola 
 
Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:  
Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Numer dowodu osobistego 
1.    
2.    
3.    

 
 Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.      OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka………………………...…..………….przez Niepubliczne Przedszkole Eureka zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z 
czynnościami wynikającymi z procedur naboru do przedszkola oraz w okresie pobytu dziecka w przedszkolu - 
zgodnie z celami statutowymi.  
Cel przetwarzania danych osobowych jest mi znany, o prawie wglądu do danych osobowych moich i mojego 
dziecka oraz o możliwości ich poprawienia zostałam/łem/ poinformowana/y/ 
  
 
...................................................... .....................................................  miejscowość, data podpis Rodzica/ Opiekuna


