
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W HAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

I. INFORMACJE O DZIECKU 

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 
                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
                                                              (data i miejsce urodzenia dziecka)  
 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                               (adres zamieszkania dziecka) 
 
4. Numer PESEL dziecka………………………………………………………………………… 

5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu ( właściwe podkreślić/uzupełnić): 

 pobyt do 5 godzin dziennie, tj. od 800 do 1300  

 pobyt powyżej 5 godzin dziennie, tj.  od…….do……tj.……...godz. 

II. DANE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 MATKA /opiekun prawny/ OJCIEC /opiekun prawny 

 

Imię i nazwisko 

  

 

Miejsce zamieszkania 

  

Telefon kontaktowy 

(domowy, komórkowy) 

  

 

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA (dotychczasowa opieka specjalistów): 

logopeda, psycholog, ortopeda, pedagog wskazania lekarskie, np. dieta, alergie pokarmowe, 

choroby przewlekłe: 

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

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

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

 

IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA: 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień regulaminu przedszkola, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, 

do tego upoważnioną, 

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 



 uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach rodziców, 

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian z podanych wyżej informacjach. 

 

V. UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI PRZEZ 

INNE OSOBY (UPOWAŻNIĆ MOŻNA TYLKO OSOBY PEŁNOLETNIE) 

 

Ja ……………………….……………………..legitymujący się dowodem osobistym  
              (Imię i nazwisko rodzica) 
 
o numerze …………………………………..….upoważniam do przyprowadzania i odbioru 

mojego dziecka z przedszkola następujące osoby: 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Seria i nr dowodu 
osobistego 

Telefon kontaktowy 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  jest Zespół 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą dla potrzeb związanych z 
rekrutacją dzieci do przedszkola oraz organizacją ich pobytu w przedszkolu.  

4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka dla 
potrzeb związanych z rekrutacja dzieci do przedszkola oraz organizacją ich pobytu w przedszkolu. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 
informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści moich i mojego 
dziecka danych a także prawie ich poprawiania. Oświadczam, że podanie tych danych było 
dobrowolne.  

 
 

………………………………..…………………………  
(czytelny podpis Rodziców/ Opiekunów prawnych) 

 
 
 



Załącznik nr 1 
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola 

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie 
dziennym 

 

Ja niżej podpisana ……………………………………………………....oświadczam, że jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym dziecka……………………………..…………………………………          

*Oświadczam, że jestem zatrudniona w ……………………………………………............................ 

.................................................................................................................................................................. 

lub 

*Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne……………………………………………………… 

lub 

*Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą ………………………………….. 

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

lub  

*Oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym……………………………………………... 

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

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Hańsk Pierwszy, dnia …………………                                            ………………………………… 

          (czytelny podpis matki/opiekunki) 
 

 

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie 
dziennym 

 

Ja niżej podpisany ……………………………………….…………..oświadczam, że jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym dziecka………………………………………………………………              

*Oświadczam, że jestem zatrudniony w ……………………………………………………………… 

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

lub 

*Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne………………………………………………………  

lub 

*Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą………………………………….. 

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

lub  

*Oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym…………………………………………….. 

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

Hańsk Pierwszy, dnia …………………                                          ………………………………….. 

          (czytelny podpis ojca/opiekuna) 



Załącznik nr 2 
do Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola 

 
 
 
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 
 

……………………………………………………. 
 
 
 
 

 
Oświadczenie  

o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata 
 

Ja niżej podpisana/y oświadczam,  
że…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko siostry lub brata kandydata) 
 
w roku szkolnym……………………………………..będzie uczęszczać do………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa przedszkola, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat) 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

………..…………………………………… 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


