
Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość. Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
na rok przedszkolny 2022/2023

Proszę o przyjęcie:     ...........................................................................................................................................      
 
PESEL    .................................................... ur. ............................................................  w ........................................

do Niepublicznego Przedszkola Mała Panda w Lublinie (ul. Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin)

na ............. godzin dziennie i .................... posiłki  od dnia ..............................................

Adres zameldowania dziecka

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

Adres zamieszkania dziecka

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

Szkołą rejonową dla dziecka jest : 

.............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... 
(Nr Szkoły Podstawowej i adres szkoły. Wypełniają rodzice dzieci pięcioletnich)

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka

Imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego ..................................................................................................................................................

Telefon .. ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego ................................................................................................................................................

Telefon .. ............................................................................................................................................

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie 
dziecka w przedszkolu (stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)

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

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

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

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

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

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



III. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

Oświadczam,  że  dziecko  będzie  korzystać  z  opieki  przedszkola  w  danym  roku  szkolnym  
w godzinach ....................  i  zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej
sprawie.

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego               

IV. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola

Oświadczam,  że  w  przypadku  przyjęcia  mojego  dziecka  do  przedszkola  dołączę  pisemne
upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego               

V. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody 
na  zbieranie,  przetwarzanie  i  wykorzystanie  w  celach  związanych  z  rekrutacją,  przyjęciem  
i  pobytem  w  przedszkolu  naszego  dziecka,  danych  osobowych  naszych  i  dziecka  oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawa z dnia  
29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  Rozporządzeniem  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.  Dane  zbieranie,  przetwarzanie  i
wykorzystanie  
są  od  momentu  złożenia  karty  do  zakończenia  trwania  umowy  o  świadczenie  usług
przedszkolnych w danym roku przedszkolnym lub w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do
placówki do końca roku w którym karta została złożona.

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego            
                                             

VI. Decyzja Dyrektora/Organu prowadzącego przedszkole

 przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Mała Panda 
 nie przyjęcie dziecka z powodu 

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

Lublin, dnia ................................                                                                     .  

 .................................................................                                                 .......................................................
                 (pieczęć przedszkola)                                                                           podpis Dyrektora/Organu prowadzącego 


