
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
2022/2023

Niepubliczne Przedszkole Parafialne
63-760 Zduny, ul. Kobylińska 21

tel. 502-585-444, www.przedszkole.parafiazduny.pl i fb

Imię i nazwisko dziecka...............................................................................................
Adres zamieszkania ................. ..................................................................................
Adres stałego zameldowania......................................................................................
Data i miejsce urodzenia.............................................................................................
PESEL dziecka   ...........................................................................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu (prognozowane):    od ....................... do
............................

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

                       MATKA                                                                      OJCIEC
Imię...............................................................             ......................................................
.
Nazwisko......................................................             ......................................................
.  
Rok urodzenia.............................................. 
             ....................................................... 
Czy rodzic pracuje
.......................................             ........................................................

Rodzaj pracy:  stała /  "dorywcza" /  zasiłek  
                                               (niepotrzebne skreślić)

Rodzeństwo (podać imiona i rok urodzenia)

.........................................................................................................................................
Rodzina: pełna  /  niepełna  (niepotrzebne skreślić)

Numery telefonów do natychmiastowego kontaktu:

z Matką  .................................................

z Ojcem .................................................

i tel. domowy  ………………………....
                                                                                    



II. Przyjmuję do wiadomości, że Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach
jest placówką  katolicką,  dlatego  zobowiązuję  się  współpracować  w  religijnym
wychowaniu dziecka. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w lekcji religii.

                                                    ..........................................    
……………………………

 podpisy  rodziców  /prawnych  opiekunów/                   matki
ojca
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach
 regularnego   uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie 

na konto przedszkola: 35 8410 1026 0000 2251 2000 0001
 zgłoszenia dyrektorowi o ewentualnym wypisaniu dziecka z przedszkola 

przynajmniej 
z tygodniowym wyprzedzeniem

 punktualnego   przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście

lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną na piśmie zapewniającą dziecku 
bezpieczeństwo

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 powiadomienia dyrektora przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka lub innych 

chorobach, 
które ograniczałyby funkcjonowanie dziecka w zajęciach, spacerach, wycieczkach

 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Dane dotyczące osób upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka z 
placówki:

Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Nr dowodu
osobistego

Nr telefonu

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 
przyprowadzenia dziecka 
do przedszkola i od chwili odebrania dziecka z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez 
nas osobę. 
                                                             

podpisy rodziców /prawnych opiekunów/  .......................................     
……………………………

 matki                                          ojca



 
Data .................................

Podpis czytelny:                 matki ..............................................    ojca 
.....................................................
                                                                                          /lub prawnych opiekunów/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------

DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Decyzją  Dyrektora  wyżej  wymienione  dziecko  zostało  zakwalifikowane  do

Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach.

                                                                              .................................................
                                                                                podpis dyrektora

Administratorem  danych  osobowych  jest  Niepubliczne  Przedszkole  Parafialne  w
Zdunach,  ul.  Kobylińska  21,  tel.  502  585  444.  Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu
przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w
celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z
dnia  14  grudnia  2016  r.  Dane  osobowe  przechowywane  będą  do  czasu  zakończenia
rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich
sprostowania lub usunięcia, jednakże może to skutkować odmową uczestnictwa w rekrutacji.
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