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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do 

„GNIAZDKA”  

Niepublicznego Ekologicznego 

Przedszkola Integracyjnego w Rajsku 

 

Proszę o przyjęcie:  ………………………………………………………………… PESEL: .………………………………… 
(Imię / imiona i nazwisko dziecka) 

 

urodzonego …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia) 

 

do  „Gniazdka” - Niepublicznego  Ekologicznego  Przedszkola  Integracyjnego  

na .............................. godzin dziennie, w godzinach od …………….……. do ……….…....…. i posiłki: 

□ śniadanie □ obiad □ podwieczorek; od dnia ............................................................. 

 

Adres zameldowania:  

Ulica: ………………………………………………………………………………………….………………………………….……… 

Kod pocztowy / Miejscowość : …………………………………………………………………………………….………… 

Adres zamieszkania (tylko jeżeli jest inny niż adres zameldowania): 

 

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

 

RODZICE: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej*:  …………….………………………………..……….………………... 

 

tel. ………………………………… oraz tel. do natychmiastowego kontaktu ……………………...……………… 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego*: ….…………….……………………………………….………………... 

 

tel. ………………………………… oraz tel. do natychmiastowego kontaktu ……………………...……………… 

 

Inne telefony kontaktowe do dyspozycji przedszkola (np. domowy, praca, dziadkowie): 

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

Adres zameldowania (i zamieszkania, jeżeli jest inny niż dzieci) rodziców/opiekunów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
* niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJE O DZIECKU: 

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA: 

 

Alergie: 

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

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

Aktualny stan zdrowia: 

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

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

Czy dziecko często choruje? Jeśli TAK na co? 

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

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

Inne uwagi:  

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

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

Samodzielność: (proszę zakreślić te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko) 

□ Potrafi samo się ubrać  

□ Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych  

□ Wymaga pomocy przy ubieraniu  

□ Samo radzi sobie z jedzeniem  

□ Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu  

□ Trzeba je karmić  

□ Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo  

□ Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety  

□ Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych  

Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka:  

 

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

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

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

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 
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Jedzenie: (proszę zakreślić te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko) 

□ Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań  

□ Jest po prostu niejadkiem  

Potrawy i/lub produkty, których dziecko nie chce jeść (proszę wymienić):  

 

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

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

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

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

Potrawy i/lub produkty, które dziecko uwielbia i które mu przeważnie smakują (proszę 

wymienić):  

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

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

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

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

PROSIMY O ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: 

Ulubione zabawy i zabawki dziecka: 

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

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

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

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

Ulubione książki dziecka:  

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

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

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

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

 

Szczególne uzdolnienia dziecka:  

 

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

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

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

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 
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Jak Rodzice spędzają czas wolny z dzieckiem? 

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

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

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

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

Z kim dziecko najczęściej spędza czas wolny?  

 

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

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

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

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

 

Jakie  (czy w ogóle?) stosujecie Państwo kary, nagrody wobec dziecka, czy są jasno określone 

zasady dotyczące otrzymania w/w? 

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

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

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

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

 

Czy są sytuacje, w których Państwa dziecko czuje się zagrożone? Jeśli TAK, to jakie?   

 

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

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

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

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

 

Kiedy Państwa dziecko czuje się szczęśliwe? 

 

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

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

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

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 
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Jakie zachowania dziecka budzą Państwa niepokój?  

 

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

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

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

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

 

Jakie zachowania pozytywne obserwują Państwo u swojego dziecka?  

 

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

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

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

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

 

Czy Państwa dziecko ma koleżanki, kolegów? W jakim wieku?  

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

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

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

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

 

Czy Państwa dziecko jest zgodne w zabawie? 

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

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

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

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

 

Czy Państwa dziecko wykazuje reakcje agresywne? W jakich sytuacjach?  

 

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

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

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

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 
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W jakich sytuacjach Państwa dziecko się denerwuje?  

 

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

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

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

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

Inne uwagi, które chcecie Państwo przekazać opiekunom: 

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

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

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

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

Proszę o zaznaczenie: 

Moje Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności:  □ TAK  □ NIE 

Moje Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  □ TAK   □ NIE 

Moje Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:  □ TAK   □ NIE 

Moje Dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: □ TAK   □ NIE 

 

Jakie są Państwa oczekiwania wobec przedszkola? 

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

Oświadczam, że: 

1. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dostarczę pisemne upoważnienie dla pełnoletnich 

osób, które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola. 

2. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie podanych w niniejszej karcie zgłoszenia danych osobowych w celach 

związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu mojego  dziecka, danych osobowych moich  i dziecka przez 

administratora przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).   □ TAK   □ NIE 

 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie i przetwarzanie imienia i nazwiska oraz wizerunku 

mojego dziecka podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez przedszkole oraz wykorzystanie 

tego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych poprzez umieszczanie zdjęć na: 

a) stronie internetowej przedszkola w celu promocji przedszkola  □ TAK   □ NIE 

b) tablicach   ściennych, szafkach, gablotach na terenie placówki: □ TAK   □ NIE  
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Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Oświadczam, że podane 

powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do informowania Dyrektora przedszkola o 

każdorazowej zmianie powyższych danych. 5. Jestem poinformowany, ze do przedszkola przyjmowane są dzieci 

niepełnosprawne. 

 

 

Miejscowość i data                                                                                               Podpis rodziców (opiekunów) 

Klauzula informacyjna – Przedszkole Gniazdko  

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bliżej Człowieka  KRS: 26948 ul. Korczaka Janusza 34 32-
600 Rajsko  

Dane kontaktowe  tel. 33 843 08 41 fundacja@blizejczlowieka.org.pl 

Celem przetwarzania jest 1. Prawidłowa realizacja umowy/doprowadzenie do jej zawarcia, 
wywiązywanie się z obowiązków prawnych administratora 
2. Promocja szkoły oraz osiągnięć dzieci (wizerunek). 

Podstawą przetwarzania jest Ad 1. art. 6 ust. 1 lit b,c  RODO 
Ad 2. Zgoda opiekuna prawnego ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) 

Odbiorcami danych osobowych są Ad 1. upoważnieni pracownicy administratora, podmioty którym 
administratora przekazuje dane w związku z obowiązkiem 
prawnym. Ad 2. Wizerunek podany jest publicznie 

Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pozostałe 
dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany odpowiednimi przepisami prawa a w 
stosunku do wizerunku - do dnia wycofania zgody.  

Ze zgody na przetwarzanie wizerunku można wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem 
możliwości przetwarzania wizerunku mojego  dziecka przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem 
wizerunku z materiałów wewnętrznych, FACEBOOK, strony internetowej, tablic ogłoszeń, tablicy absolwentów, bez 
wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania.  

Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Urzędu ochrony danych osobowych.  

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                                                               Podpis rodziców (opiekunów) 
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Decyzja komisji kwalifikacyjnej 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu .................................................. 

zakwalifikowała dziecko / nie zakwalifikowała  dziecka z powodu 

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

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

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

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

do „Gniazdka” Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego w Rajsku 

na ……………………………….. godzin pobytu dziennie, od dnia ........................................................ 

 

 

 
Podpisy członków komisji:                                                                                                      Podpis przewodniczącego komisji:      

 


