
 Siewierz, dnia ……………………… r. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 

na rok szkolny ……………………… od dnia ……………………. r.  

 

 

Proszę o przyjęcie do PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO AKADEMIA  

PRZEDSZKOLAKA w Siewierzu, ul. ………………………………………  mojego dziecka:  

Nazwisko i Imię: …………………………………………………..…………………………… 

Data urodzenia: ……………………….. miejsce urodzenia: ………………………………….. 

PESEL ………………………………………………………………..………………………… 

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………... 

Adres zameldowania dziecka: ………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

RODZICE - OPIEKUNOWIE 

 

 

 

MATKA 

 

Nazwisko i imię:   

 

 

Adres:  

 

 

Miejsce pracy/adres:  

 

Telefon:  

 

OJCIEC Nazwisko i imię:  

 

Adres:  

 

 

Miejsce pracy/adres: 

  

 

Telefon:  

 

 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu:  

 

zajęcia + opieka od godziny ………………….. do godziny ………………….. 

 

Inne ważne informacje (np. choroby, alergie, rodzina zastępcza, itp.): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 

Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się: 

1. Niezwłocznie poinformować przedszkole o zmianach w podanych powyżej 

informacjach. 

2. Podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników 

przedszkola. 

3. Zapoznać się z regulaminem i statutem przedszkola oraz stosować się do zawartych tam 

postanowień. 

4. Terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola – w celach 

związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu – danych osobowych naszych i dziecka oraz 

osób upoważnianych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.) 

W/w  informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji 

rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania 

tajemnicy służbowej. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

 

 

 

Data …………… r.                                                                    ……………………………..                            

                                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna) 

 
 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości 

przedszkolnych zorganizowanych przez Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w 

Siewierzu oraz związanych z uczestnictwem w wycieczkach, projektach, programach, 

konkursach, zawodach i innych uroczystościach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i 

publikowanie  prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej przedszkola, 

profilach internetowych zarządzanych przez przedszkole jak Facebook, Google 

dokumenty/mapy i inne oraz w mediach w celu  informacji i promocji przedszkola.  

 

Imię i nazwisko ucznia 
Imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego*   

Czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego* 

  Wyrażam zgodę  

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych 
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24  

5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) 


