Karta zgłoszenia dziecka do
Niepubliczne Jednooddziałowe Przedszkole „Jaś i Małgosia”,
ul. Bażantów 53/6 w Katowicach
Informacje ogólne:
PESEL dziecka: .....................................
Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ................................................................................
Adres zameldowania: ...............................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: ..................................................................................
Przewidywany dzienny czas pobytu od godz. .................... do godz. .......................
Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola: od.....................20…...r. do.....................20.......r.
I. Dane o rodzicach/opiekunach prawnych:
Matka
Imię i nazwisko
Numer PESEL
Numer Dowodu Osob.
Adres zameldowania/
kod pocztowy
Adres zamieszkania/
kod pocztowy
Zawód wykonywany
Telefony
Adres e-mail

Ojciec

Inne osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu np.: choroby przewlekłe, wskazania lekarskie np. dieta, alergie pokarmowe, potrzeba
snu w ciągu dnia:
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
III. ZOOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZEKAZYWANIA WSZELKICH ZMIAN W PODANYCH DO
WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLA DANYCH.
IV. POWYŻSZE DANE OSOBOWE są zbierane w celu uzyskania kontaktu z rodzicami w sytuacjach nagłych i poznania
sytuacji rodzinnej dziecka. Nauczyciele przedszkola korzystający z danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy
służbowej (Zarządzenie MEN nr 5 z 18.03.1993r. , Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12). Wyrażam zgodę na zebranie powyższych
danych dotyczących dziecka i jego rodziny.
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POUCZENIE
1. Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłodzenia dziecka do przedszkola jest Niepubliczne
Jednooddziałowe Przedszkole „Jaś i Małgosia” Edyta Kościuk.
2. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie zgłoszenia będą stanowiły dla nas informacje, że poszukują Państwo
miejsca w naszym przedszkolu. Rodzice dziecka mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz ich
poprawiania.
3. Pojęcie „rodziców” dziecka oprócz rodziców i prawnych opiekunów dziecka, obejmuje także osoby (podmioty)
sprawujące zastępczą pieczę nad dzieckiem, czyli rodzinę zastępczą, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,
kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub
interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym (art. 112¹ ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, j.t. Dz.U. 2015, poz. 2082).
4. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie 01.08. – 14.08 2018 r.
W przypadku rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego uzupełniającego wyznacza się termin: 20.08 – 03.09.2018 r.

Katowice, dnia .................................

....................................................
Czytelny podpis Matki i Ojca / opiekuna prawnego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy o
obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola
(www.jasimalgosia.katowice.pl)
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