Wypełnioną Kartę
uprzejmie prosimy
złożyć w siedzibie
przedszkola
w Przemyślu, ul.
Sikorskiego 9A w
godz. od 7:00 do
16:00. Po weryfikacji
Rodzice zostaną
powiadomieni
o przyjęciu lub
nieprzyjęciu dziecka
do placówki.

Karta zgłoszenia dziecka
do Przedszkola Niepublicznego „Małe Betlejem”
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
w Przemyślu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 A
na rok szkolny: 2021/2022

CZĘŚĆ A (wypełniają Rodzice)
I. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………
Data i miejsc urodzenia: ………………………………………………………………………………………

PESEL dziecka………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka:
…………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………
Pobyt dziecka w przedszkolu:
Wskazuję czas pobytu dziecka w przedszkolu od dnia ……………… od godz. ….. do godz..
Zapisuję /Nie zapisuję* dziecko na posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW /OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

Miejsce
zamieszkania
Rodzaj pracy:

stała/dorywcza/zasiłek

stała/dorywcza/zasiłek

Miejsce pracy

………………………………………

………………………………………

…

…

………………………………………

………………………………………

…

…

………………………………………

………………………………………

…

…

Imię i nazwisko

Stanowisko:

Adres mailowy
Numer telefonu
Inny numer telefonu np./dziadkowie/miejsce pracy:
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RODZEŃSTWO: (podać imiona )
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
RODZINA: pełna, niepełna, zastępcza *
III. Dodatkowe ważne informacje o dziecku (alergie pokarmowe, choroby przewlekłe, wady
rozwojowe, zainteresowania, uzdolnienia i inne)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
– czy dziecko przebywa pod opieką poradni specjalistycznej? Jeśli tak, to jakiej?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
– czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(jeśli tak, to należy do „Karty zgłoszenia dziecka” załączyć kopię orzeczenia.)
IV. UZASADNIENIE WYBORU NASZEGO PRZEDSZKOLA
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
V. Zobowiązania rodziców /opiekunów dziecka/:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązujemy się do:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola;
 informowania przedszkola o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji dziecka, jego
rodziny, zdrowia, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu;
 regularnego dokonywania wpłat za przedszkole (koszty utrzymania i wyżywienia)
w wyznaczony przez przedszkole sposób i terminie;
 uczestniczenia w zebraniach rodziców ogólnych i grupowych oraz w życiu przedszkola;
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka;
 informowania o chorobach zakaźnych występujących u dziecka;
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 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą wskazaną przeze
mnie w pisemnym upoważnieniu.
VI. Oświadczenia rodziców:
Oświadczamy że:
– podane przeze nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
– w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączymy pisemne upoważnienie dla osób pełnoletnich,
które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.
Wyrażamy zgodę /Nie wyrażamy zgody/* na wykorzystywanie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka dla celów statutowych przedszkola oraz jego promocji.

……………………………………………………
Podpis Matki

……………………………….................
Podpis Ojca

Miejscowość: ………………………………….., dnia: …………………………………………………

– Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
zgodnie z Rozporządzeniem 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, a także Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w związku z czynnościami
wynikającymi z procedur naboru do przedszkola oraz w okresie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie
z celami statutowymi. Cel przetwarzania danych osobowych jest mi znany, ponadto zostałam/zostałem
poinformowana/poinformowany o prawie wglądu do danych osobowych moich i mojego dziecka oraz
możliwości ich uaktualniania.
Administratorem danych osobowych w niniejszym oświadczeniu jest Przedszkole Niepubliczne Małe
Betlejem w Przemyślu. Ujawnione dane przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu realizacji obowiązku opiekuńczego
względem wychowanka placówki oświatowej prowadzonej przez SRK AP. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ww. Ustawy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Podpis Matki

Podpis Ojca

Miejscowość: ………………………………….., dnia: …………………………………………………
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CZĘŚĆ B (wypełnia przedszkole)

VI. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu: ……………………………………………..
1. Zakwalifikowała dziecko ......................................................................... do korzystania z
pobytu w przedszkolu na …………….. godzin dziennie od dnia ……………………………..
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………………
…………..……………………………………...............................................................................

Pieczęcie i podpisy Przewodniczącego Komisji oraz jej Członków:
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*Odpowiednie podkreślić.
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