
Uwagi: Kartę zgłoszenia dziecka wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Karta zgłoszenia dziecka określa zobowiązania rodziców (opiekunów) i jest 

traktowana jako umowa pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami). 

Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy. 

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola. 

Rodzice zobowiązują się do informowania dyrektora przedszkola o zmianach adresu zamieszkania i zameldowania dziecka oraz o zmianie numerów kontaktowych. 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie. 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W LUBLINIE 
tel. 799 074 236;  kancelaria@promyczki.lublin.pl; www.promyczki.lublin.pl 

 

Proszę o przyjęcie .......................................................................... ur. dn. .......................r. w ........................... 
    (imię i nazwisko dziecka)                                                    (data urodzenia)                 (miejsce urodzenia) 

PESEL DZIECKA  
Do przedszkola na 6, 7, 8, 9* godz. dziennie i 3 posiłki od dnia 01.09.2022 r. do 31.08.2023 roku. 

 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka: 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) .............................................................................................. 

Adres zamieszkania dziecka - gmina + kod pocztowy: ..................................................................... 

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

Adres zameldowania dziecka - gmina + kod pocztowy: ……………………………………………  

............................................................................................................................. .................................... 
 
Liczba osób stanowiących rodzinę ............................... w tym ............... dzieci w wieku ....................................... . 
 e-mail do kontaktu: ................................................................................................................................................. 

 tel. kom. Matki: ..................................................... tel. kom. Ojca: ..................................................................... 

II. Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ............................................................................................................. 

na stanowisku ………………………………………………………………….……w godz. ............................ 
     (nazwa zakładu pracy) 

 

......................................................... 
                  (podpis i pieczęć zakładu pracy) 

 

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w .................................................................................................................... 

na stanowisku ………………………………………………………………………w godz. ............................ 
        (nazwa zakładu pracy) 

 

......................................................... 
                  (podpis i pieczęć zakładu pracy) 

III. Dodatkowe informacje o dziecku i Rodzinie (odpowiednie zaznaczyć): 

1. Dziecko posiada / nie posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / orzeczenie  
o niepełnosprawności / opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju; 

2. Choroba przewlekła, alergia pokarmowa? TAK / NIE. Jaka…………………………………………...……….. 

Ważne informacje o zdrowiu dziecka …………………………………………………………………………… 

3. Dieta TAK / NIE. Jaka?......................................................................................................................................... 

4. Rodzina pełna / niepełna. 

5. Rodzina wielodzietna TAK / NIE. 
 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszych i dziecka na potrzeby jego uczęszczania do 

Przedszkola, zgodnie z treścią art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych. 
2. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Lublin, dnia .............................              ................................................               ............................................ 
                           (podpis ojca)                 (podpis matki) 

           *  zakreślić właściwą cyfrę 

 



ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA 

Zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień STATUTU PRZEDSZKOLA oraz REGULAMINU PRZEDSZKOLA, 

 przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu opracowanych przez dyrektora i kadrę m.in. 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz w celu 

usprawnienia pracy placówki w danym roku szkolnym, 

 systematycznego dokonywania w terminie opłat za przedszkole przez 12 miesięcy (nie obowiązuje 

dzieci 6-letnich kończących edukację w przedszkolu w miesiącu czerwcu), 

 przestrzegania punktualności w przyprowadzaniu i odbiorze dziecka z przedszkola, 

 zobowiązuję do odbioru dziecka z przedszkola osoby do tego upoważnione w formie pisemnej, 

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian dotyczących sytuacji dziecka (zdrowia), jego 

rodziny i mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 

 usprawiedliwiania dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu w formie pisemnego oświadczenia 

z poświadczeniem woli dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola, 

 systematycznej i odpowiedzialnej współpracy z przedszkolem w dziele rozwoju dziecka,  

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, 

 powiadamiania o nieobecności dziecka w przedszkolu (sms, tel., e-mail), 

 pisemnego powiadomienia dyrektora o planowanej rezygnacji z przedszkola z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

 

1. Czy oboje rodzice mają pełne prawa rodzicielskie? TAK / NIE 

W przypadku, gdy rodzice lub jedno z nich jest pozbawione praw rodzicielskich, albo ma ograniczone 

prawa rodzicielskie, proszę podać, kto jest prawnym opiekunem dziecka: 

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

2. Przedszkole jest katolickie, deklaruję udział w comiesięcznych Mszach Św.: tak / nie. 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach katechezy. 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udostępnianie wizerunku mojego dziecka w ramach strony 

internetowej, kroniki przedszkolnej, wytworów prac, tablicach ściennych i promocji przedszkola na czas 

edukacji przedszkolnej. 

5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na uczestniczenie mojego dziecka w wyjściach i wycieczkach 

organizowanych przez Przedszkole. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z obowiązkami Rodziców i akceptuję je. 

Zgadzam się na wychowanie i kształcenie mojego dziecka w duchu wartości i zasad katolickich. 

 

Lublin, dn. …………………..             …………………………………. 

                …………………………………. 

                    (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



ANKIETA DLA RODZICÓW 
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament 

 

 Prosimy o wypełnienie lub podkreślenie wybranej odpowiedzi: 

1. Nazwisko i imiona dziecka: ........................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka: .............................................................................................................. 

3. Data i miejsce Chrztu Świętego: .................................................................................... ............................ 

4. Czy dziecko uczęszczało do żłobka / przedszkola? ew. przyczyny zmiany przedszkola: ……..……… 

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

5. Skąd Państwo dowiedzieli się o naszym Przedszkolu? Znajomi, rodzina, strona internetowa, 

przejeżdżałam/em obok, inne …………………...……………………….................................................. 

6. Mocne strony dziecka: ................................................................................................................................ 

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

7. Słabe strony dziecka: ................................................................................................................................ 

8. Co wymaga u dziecka przygotowania do przedszkolnej grupy społecznej? 

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

9. Inne istotne informacje o dziecku ………………………………………………………………………. 

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

10. Szkołą rejonową dla dziecka jest: ......................................................................................................... 
       (Nr Szkoły Podstawowej i jej adres. Wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich) 

 

11. Upoważniam do odbioru mojego dziecka oraz udzielania wszelkich informacji o dziecku: 

 
 

Imię i nazwisko Tel. komórkowy Uwagi 

   

   

   

   

 
Lublin, dnia .............................           ................................................               ............................................ 
           (podpis ojca)      (podpis matki) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Niepubliczne  

z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament z siedzibą w Lublinie, ul. Kochanowskiego 34. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka można skontaktować się poprzez adres e-mail. 

rodo@promyczki.lublin.pl., Telefon.: 799-074-236 lub pisemnie – adres naszej siedziby. 

3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach: 

o określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji 

oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

o w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów 

ustawowych i statutowych. 

5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do 

bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu 

prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

                                                                                                                 Data, podpis rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodo@promyczki.lublin.pl

