
 1 z 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do  

Niepublicznego Przedszkola „Uniwersytet Maluszka” 

 Anna Żochowska-Świć  

ul. Płudzińska 7,  21-300 Radzyń Podlaski 

 

I. Dane osobowe dziecka 

Dane dziecka 

imię/imiona  

nazwisko  

PESEL  

data urodzenia  miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania dziecka 

kod pocztowy  miejscowość  

ulica  

nr domu  nr mieszkania  

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 mama/opiekun prawny tata/opiekun prawny 

imię   

nazwisko   

PESEL   

Adres zamieszkania 

kod pocztowy   

miejscowość   

ulica   

nr domu   

nr mieszkania   

telefon   

e-mail   

 

IV. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu 

X Godziny pobytu Od do 

 Do 5 godzin dziennie (od pn. do pt.)   

 Powyżej 5 godzin dziennie (od pn. do pt.) --------------------------- --------------------------- 

 

V. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? Jeżeli tak to jaki to rodzaj i stopień 
niepełnosprawności? 
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VI. Inne ważne informacje o dziecku np.  stan zdrowia, alergie, itp.   

 

 

 

 

 
VI. Czy Państwa dziecko leżakuje w ciągu dnia?     tak    nie 
 
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych. 

 Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 

 Złożenie niniejszego formularza jest gwarancją rezerwacji miejsca w Niepublicznym Przedszkolu 
„Uniwersytet Maluszka”  

 Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie naszych danych osobowych przez 
Niepubliczne Przedszkole „Uniwersytet Maluszka” w celach związanych z przyjęciem i pobytem w 
przedszkolu naszego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.Nr. 133 poz.883 z późn. zm.). Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia 
dziecka do placówki oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich (dziecka) danych i ich poprawiania. 
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 19 
lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (DZ.U. Nr 23 p. 225) 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. 

Zobowiązuję się do: 

 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,  

 powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola. 

 

 

 

 

 

Radzyń Podlaski, dnia _________________________ 

 

 

  

 Podpis mamy/ opiekuna prawnego  Podpis taty/ opiekuna prawnego 

 


