…………………………………………
(stempel placówki przedszkolnej)

KARTA DZIECKA
I. Dane dziecka:
1. Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Czy dziecko było w żłobku – tak/nie; w przedszkolu – tak/nie; w innej placówce wychowawczej
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................
6. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………............

II. Rodzina:
2. Rodzice (opiekunowie):
 Matka dziecka:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ......................................................................................................................................................
Numer telefonu/adres mail………………………………………………………………………………………………………….……
Nazwa, adres i tel. zakładu pracy ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Ojciec dziecka:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………................
Numer telefonu/adres mail ………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa, adres i tel. zakładu pracy ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania, pracy i numery telefonów rodziców
zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających.

3.Rodzeństwo: (proszę wpisać imiona i wiek)
...................................................................................................................................................................
4. Inne informacje o rodzinie, które rodzic (opiekun prawny) uważa za istotne:
............................................................................................................................................................................

III. Informacje rodziców o dziecku:
1. Jakie są ulubione zajęcia, zabawy dziecka …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Czy dziecko ma stałe obowiązki, jakie : (np., związane z samoobsługą, pomocą w gospodarstwie
domowym, opieką, nad rodzeństwem …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Spostrzeżenia rodziców dotyczące charakterystycznych pozytywnych cech dziecka, zainteresowań,
zdolności itp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Sygnały dotyczące trudności wychowawczych i rozwojowych, negatywnych wpływów na
dziecko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
5. Inne uwagi rodziców
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Informacja o stanie zdrowia:
1. Ogólny rozwój i stan zdrowia dziecka: prawidłowy/nieprawidłowy
2. Bliższe dane w przypadku nieprawidłowego stanu zdrowia i rozwoju ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
3. Szczepienia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Alergie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Dziecko wymaga:
- zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i inny pomocniczy (jaki?) ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- badania i leczenia w poradni specjalistycznej (jakiej?) ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ćwiczeń korekcyjnych (jakich?) ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- skierowanie do poradni specjalistycznej …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Inne wskazówki i zalecenia dla przedszkola ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(data)

…………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda rodziców na wyjście dziecka poza teren przedszkola oraz udział w wycieczkach
organizowanych przez nauczycieli Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie w roku szkolnym …….. / ……..
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na wyjście/spacery dziecka poza teren przedszkola oraz jego udział w
pieszych wycieczkach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu
wychowania przedszkolnego.
Zelów, dn. ………………………..

……………………………………………………
(podpis rodzica)

Zgoda rodziców na publikację wizerunku dziecka w roku szkolnym …../…..
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka przez pracowników
przedszkola, w celach promocyjnych przedszkola oraz na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających
wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola (przedszkole.zelandia.pl), a także na profilu
przedszkola w serwisie społecznościowym FACEBOOK.
Zelów, dn. ………………………..

……………………………………………………
(podpis rodzica)

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA EDUKACYJNEGO PARAFII EWANGELICKO
REFORMOWANEJ W ZELOWIE W ROKU SZKOLNYM ………. / …………

Oświadczamy, że będziemy odbierać własne dziecko ………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

z przedszkola ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko matki, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ojca, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Nr dowodu
osobistego

Nr telefonu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. Jednocześnie oświadczam, że znane
mi są przepisy dotyczące odbioru dziecka zawarte w Statucie Przedszkola.

Zelów, dnia ………………………

……………………………………..
Podpis matki (opiekuna)

……………………………………….
Podpis ojca (opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACYJNA
Zgodnie z art. 13 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)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (kandydata do przedszkola) jest Przedszkole Edukacyjne im.
Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie, ul. Sienkiewicza 14, 97 – 425 Zelów;
2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem, a także pod adresem e mailowym przedszkole@zelandia.pl lub pod numerem telefonu /044/ 63 41 053, 63 41 020;
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: azak@daneosobowe-inspektor.pl lub nr telefonu +48 668677781;
4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457);
5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych;
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Dane osobowe będą przechowywane - w przypadku niewyrażenia zgody na powiadomienie o zwolnieniu miejsca w przedszkolu do
dnia 30 września danego roku szkolnego, - w przypadku wyrażenia zgody do końca roku szkolnego, to jest do 30 sierpnia danego roku
kalendarzowego.
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem przyjęcia Pani/Pana dziecka do przedszkola

Dyrektor Przedszkola Edukacyjnego
im. J.A.Komeńskiego
Parafii Ewangelicko – Reformowanej
w Zelowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
Zgodnie z art. 13 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)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (podopiecznego przedszkola) jest Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa
Komeńskiego Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie, ul. Sienkiewicza 14, 97 – 425 Zelów;
2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem, a także pod adresem e -mailowym przedszkole@zelandia.pl lub pod
numerem telefonu /044/ 63 41 053, 63 41 020;
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: azak@daneosobowe-inspektor.pl lub nr telefonu +48 668677781;
4. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu
realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz ustawą z dnia 7 września 1991
r. – o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) ;
5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa;
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

Dyrektor Przedszkola Edukacyjnego
im. J.A.Komeńskiego
Parafii Ewangelicko – Reformowanej
w Zelowie

