
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KOLOROWA SOWA 

na rok szkolny 2023/2024 

 

 

1. Dane osobowe dziecka i rodziców 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

PESEL dziecka  

w przypadku braku PESEL – seria i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych 

opiekunów 

Matki  

Ojca   

Adres miejsca zamieszkania dziecka Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców/prawnych opiekunów, 

jeżeli jest inny niż dziecka 

Ulica  

Numer domu/ mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Dane kontaktowe rodziców/prawnych 

opiekunów 

Telefon pierwszego kontaktu  

Matki 

 

Telefon  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

 

Telefon  

Adres poczty 

elektronicznej 
 

 

2. Podstawowe informacje 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu* od……………. do…………… 

 TAK NIE 

Dziecko będzie korzystać z posiłków  

(opłata dotyczy wszystkich posiłków) 

I śniadanie   

II śniadanie   

zupa   

II danie   

podwieczorek   

Dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*   

Dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej*   

Dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną (jaką?) …………………………………………………………………. 

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



Wada wymowy*   

Wady rozwojowe*   

Choroby przewlekłe*   

Wskazania lekarskie np. dieta, alergie pokarmowe* 

…………………………………………………………………………………. 

  

Dziecko wymaga snu w czasie pobytu w przedszkolu (od 11:30 do 13.30)/ 

dziecko 3-4 letnie 

  

Rozwój mowy dziecka pozwala na swobodną komunikację   

Dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne   

Dziecko samodzielnie zjada posiłki   

Dziecko posiada umiejętność rozbierania i ubrania niektórych części garderoby   

Zainteresowania dziecka ………………………………………………………………………………………………. 

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

Sugestie Rodziców/propozycje ………………………………………………………………………………………… 

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

Dziecko uczęszczało do Żłobka Autobusik   

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Kolorowa sowa   

 

*Zmiana deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu obowiązywać będzie od pierwszego dnia następnego  

miesiąca. 

Przy podpisaniu umowy należy dostarczyć odpowiednie dokumenty: opinia/orzeczenie, zaświadczenie lekarskie. 

 

3. Wyrażam zgodę na: 

 TAK NIE 

Wyjście dziecka na plac zabaw, spacery poza teren przedszkola  

i udział w organizowanych przez przedszkole wycieczkach autokarowych. 

  

Udział dziecka w ogólnopolskich kampaniach, akcjach i programach,  

w których udział bierze przedszkole. 

  

Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, kontrolę stanu zdrowia  

i higieny, przez personel medyczny i pedagogiczny. 
  

 

4. Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych*: 

 TAK NIE 

Język niemiecki 
  

Język hiszpański 
  

Sportowa Akademia Małego Przedszkolaka 
  

Zajęcia muzyczno- rytmiczne 
  

Zajęcia plastyczne/sensoplastyka® 
  

Zajęcia logopedyczne 
  

Zajęcia nauki gry w szachy 
  

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 
  

Terapia pedagogiczna 
  

Dogoterapia 
  

Inne: 
  

 
Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

 

 

 



Zobowiązuję się do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu przedszkola.   

2. Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.   

3. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, upoważnioną na piśmie, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

4. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.   

5. Uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
6. Wpłaty wpisowego w wysokości …………. w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.  

7. Regularnego dokonywania wpłat czesnego, opłat za wyżywienie oraz opłat za dodatkowe zajęcia na wskazane w 

umowie konto. 

   

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, co potwierdzam niniejszym podpisem …………………………………………... 
                                                                                                                                           (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

            

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Stosownie do wymogów 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), 

dalej: „RODO”, przekazujemy następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Spółka – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lublińcu ul. Klonowa 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288548, REGON: 240865033, NIP: 5751839378 (dalej: „Administrator”), za którą 

działa Prezes Zarządu, telefon: (34) 351 33 85, e-mail: larix.biuro@matrixpc.pl. 

2. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola Kolorowa sowa prowadzonego przez Administratora. 

b) realizacji uzasadnionego interesu Administratora, przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, 

ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka:  

a) imię i nazwisko,  

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres korespondencyjny, adres email, 

c) dane osobowe dziecka: imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel. 

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane: do czasu zakończenia rekrutacji, a gdy będzie to konieczne dla realizacji celu określonego w pkt 2 lit. b do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania 

będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora, będą mieć wyłącznie upoważnieni przez 

Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora, 

którymi mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy usług edukacyjnych, dostawcy usług IT, 

b) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie, 

c) podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, 

b) sprostowania danych osobowych,  

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e) przenoszenia danych osobowych, 

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w 

zakresie celu określonego w pkt 2 lit. a. 

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla uczestnictwa Pani/Pana dziecka w procesie rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola Kolorowa 

sowa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu 

obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). 

 

Jako osoba sprawująca władzę rodzicielską/opiekę, nad dzieckiem ………………………………………………, wyrażam zgodę na przetwarzania 

przez Administratora moich danych osobowych i danych osobowych dotyczących wskazanego dziecka, opisanych powyżej w pkt 3, w celach 

wskazanych w pkt 2. 

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Administratora przy wykorzystaniu telefonu lub  środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty 

elektronicznej, a także przy wykorzystaniu imiennie adresowanych przesyłek pocztowych. 

 

……………………………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ZGODA NA UTRWALANIE I PUBLIKOWANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na utrwalanie i publikowanie danych osobowych i wizerunku dziecka: …………………………………………………………… 

przez PHU Larix Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ulicy Klonowej 11, prowadzącej przedszkole pn. Niepubliczne Przedszkole Kolorowa Sowa przy  

ul. Niegolewskich 5 w Lublińcu. 

 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne i obejmuje: 

 

Publikowanie danych mojego dziecka, takich jak imię i nazwisko oraz wiek, w tym również w połączeniu z dodatkowym tekstem, ilustracjami lub wizerunkami innych  

osób: na stronie internetowej przedszkola, w mediach społecznościowych w tym Facebook, na tablicach ściennych, w materiałach promocyjnych lub reklamowych, w 

kronice, w prasie, w broszurach, na wystawach, w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole lub w 

przedszkolu oraz promocją osiągnięć dzieci. 

 TAK    NIE 

 

Utrwalanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka, w tym również w połączeniu z dodatkowym tekstem, ilustracjami lub wizerunkami innych osób : na stronie 

internetowej przedszkola, w mediach społecznościowych w tym Facebook, na tablicach ściennych, w materiałach promocyjnych lub reklamowych, w kronice, w prasie, 

w broszurach, na wystawach, w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole lub w przedszkolu oraz promocją 

osiągnięć dzieci. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 TAK    NIE 

 

Utrwalanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci materiałów filmowych, w tym również w połączeniu z dodatkowym tekstem, ilustracjami lub 

wizerunkami innych osób: w mediach społecznościowych w tym Facebook, YouTube, na stronie internetowej przedszkola, w materiałach promocyjnych lub 

reklamowych, w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole lub w przedszkolu oraz promocją osiągnięć 

dzieci. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 TAK    NIE 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(a), że serwery serwisów Facebook, YouTube znajdują się w poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne 

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Administratorem danych 

osobowych jest PHU Larix Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Klonowej 11, za którą działa Prezes Zarządu tel. +48 34 353 16 76. 

 

 

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

            (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

     


