
Formularz zgłoszeniowy dziecka do

Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krzyżowej

Dane dotyczące dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia dziecka

Pesel dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Dane dotyczące Rodziców/Prawnych opiekunów

Imiona i nazwiska Rodziców/Prawnych opiekunów
Mama Tato

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania
Rodziców/Prawnych opiekunów

Miejsce pracy, 
numer telefonu

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w Przedszkolu :

 choroby przewlekłe…………………………………………………………………………………………………….

 wady rozwojowe……………………………………………………………………………………..………………….

 alergie pokarmowe……………………………………………………………………………………………………..

 szczepienia ……………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczenie o pobycie dziecka w Przedszkolu:

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki Przedszkola w danym roku szkolnym w godzinach   
od....................do…................

Planowy termin rozpoczęcia nauki w Przedszkolu………………………….



2. Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

 regularnego uiszczania zwrotów kosztów opieki i wyżywienia w  wyznaczonym terminie 

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

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka

 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

       3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie wymienionych danych osobowych w poniższym zakresie:

Lp. Zakres danych –
zgoda

Cel przetwarzania Odbiorcy lub kategorie odbiorców
danych

1 Dane zawarte w 
Formularzu 
zgłoszeniowym 

Dokumentacja Przedszkola Dyrektor Przedszkola, wychowawcy dzieci 

2 Dane dziecka: imię, 
nazwisko, adres 
zamieszkania, pesel

Ubezpieczenie Firma ubezpieczeniowa

3 Wizerunek dziecka Promocja działalności 
Przedszkola na stronie 
internetowej Fundacji 
”Krzyżowa” dla 
Porozumienia 
Europejskiego, bieżące 
informowanie rodziców o 
działalności Przedszkola na 
facebooku w prywatnej 
grupie 

Osoby odwiedzające stronę internetową, 
rodzice posiadający dostęp do prywatnej 
grupy na facebooku

4 Dane dziecka: imię, 
nazwisko, data 
urodzenia

Gazetka Przedszkola Osoby przebywające w Przedszkolu

5 Dane dziecka: imię, 
nazwisko

Konkursy Osoby organizujące konkursy

6 Dane dziecka: imię, 
nazwisko, data 
urodzenia, adres 
zamieszkania, pesel, 
imiona i nazwiska 
rodziców/ opiekunów 
prawnych

Rozliczenie dofinansowania
z Gminy

Dyrektor Przedszkola, osoby odpowiedzialne 
za rozliczenia z Gminą, pracownicy Gminy



7 Dane dziecka: imię, 
nazwisko, opinia o 
rozwoju i postępach 
dziecka

Dokumentacja oceny 
logopedycznej

Dyrektor Przedszkola, Logopeda

8 Dane dziecka, imię, 
nazwisko, opinia o 
rozwoju i postępach 
dziecka

Opinia do poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych oraz 
informacja o gotowości 
szkolnej

Dyrektor Przedszkola, wychowawcy dzieci

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą 
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

 2. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem.
 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania i usunięcia,
 5. Dane podaję dobrowolnie.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu zakończenia obowiązującego dziecka roku 

szkolnego lub w przypadku pozyskanych dofinansowań z innych źródeł do dnia wynikającego z 
osobnych wytycznych.

….............………………........................................................
                    (data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)



Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka:

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

Imię i nazwisko 
osoby 
upoważnionej

Seria i numer 
dowodu osobistego

Tel. kontaktowy Stopień 
pokrewieństwa

Podpis osoby 
upoważnionej (podpis 
jest jednoznaczny ze 
zgodą na przetwarzanie 
danych)*

* Podając dane wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych oraz przyjmuję do 
wiadomości, że:

 1. Administratorem danych jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą 
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze,

 2. dane będą przetwarzane wyłączenie na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dziecka,

 3. dane będą udostępniane wyłącznie Dyrektorowi Przedszkola i wychowawcom, 

 4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz usunięcia, 

 5. dane podaję dobrowolnie,

 6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania dziecka do Przedszkola.


