
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA FOR KIDS 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 
nazwisko   data urodzenia   

 
imiona   miejsce urodzenia  

 
   pesel  

      

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 
ulica, nr    miejscowość  

 
kod pocztowy   gmina  

 
poczta   powiat   

      

DANE OSOBOWE MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI 

 
nazwisko   pesel  

 
imiona   adres email  

 
nr telefonu   

nazwa i adres 

zakładu pracy  
      

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / PRAWNEJ OPIEKUNKI 

 
ulica, nr    miejscowość  

 
kod pocztowy   poczta  

      

DANE OSOBOWE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

 
nazwisko   pesel  

 
imiona   adres email  

 
nr telefonu   

nazwa i adres 

zakładu pracy  
      

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

 
ulica, nr    miejscowość  

 
kod pocztowy   poczta  

      

 

 



 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE O DZIECKU 

 Preferowane godziny pobytu dziecka w placówce   od do 

 Alergie i uczulenia dziecka:    

 Ulubione potrawy dziecka    

 Czy dziecko śpi w ciągu dnia?    

 Jakie, zdaniem Państwa, zdolności przejawia dziecko?    

 Czym najchętniej dziecko zajmuje się w domu?    

  Na co nauczyciel powinien zwrócić uwagę?    

  Jakie czynniki zdecydowały o wyborze naszego przedszkola?    

  Jakie macie Państwo oczekiwania wobec przedszkola?    

 Czy dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?     

 Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?    

 Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?    

Oświadczam, iż akceptuję Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Językowego FOR KIDS w Bytowie. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i prac mojego dziecka do promocji przedszkola na stronie internetowej i portalu społecznościowym 

przedszkola oraz  w środkach masowego przekazu. 

Oświadczam, że dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za  podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Państwa dziecka jest Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c. 

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska z siedzibą w Bytowie (77-100) przy ul. 11 Listopada 1.                                                                                                        

Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i uczęszczania dziecka do Przedszkola Językowego FOR KIDS w Bytowie  

i wymagane przez przepisy prawa oświatowego.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, 

a w przypadku przyjęcia do przedszkola przez okres uczęszczania dziecka i 5 lat po jej zakończeniu, z wyjątkiem danych objętych ustawowym 

obowiązkiem dłuższego ich przechowywania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

przyjęcie dziecka do przedszkola. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: organy państwowe i samorządowe 

uprawnione przepisami prawa.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych, w granicach możliwości prawnych i możliwości technicznych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

   

data i podpis matki (opiekunki prawnej)  data i podpis ojca (opiekuna prawnego) 
 

 

wypełnia pracownik przedszkola
 

     

 data   numer  
 
 

wypełnia dyrektor przedszkola
 

  

 

 

 

     

 data   TAK lub NIE  podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 
 


