
 
 

Karta zgłoszenia dziecka 
do Niepublicznego Przedszkola TERA-KIDS w Rybniku 

ul. Osiedle Południe 57 b, 44-253 Rybnik 
 

Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola TERA-KIDS w Rybniku:  

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

(imiona i nazwisko dziecka) 

 

Miejsce i data urodzenia: ……………………………………………………………………………….....................................................…. 
 

Pesel:  

 
 

          

 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………….................……...................................... 
                                                                (ulica, nr domu/mieszkania) 

 

.............................................………………………………………………………………………...................................................................…….. 
                (kod pocztowy, miejscowość) 

 
Deklaruję pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu TERA-KIDS w Rybniku 
 

od dnia ............................................................. na ..............…...............…. godzin, tj. od godz. ……..........……. do.…......………....    
                                                                                                             (liczba godzin) 
 

z wyżywieniem, tj. .................................... posiłki dziennie: 
                                                     (liczba posiłków)     

 
śniadanie               obiad       podwieczorek 

 

Dane rodziców dziecka: 
 

Rodzic/opiekun prawny Matka Ojciec 

Imię i nazwisko    

Telefon kontaktowy   

E-mail kontaktowy   

Dane adresowe Adres zamieszkania 

Ulica i nr domu/mieszkania   

Kod pocztowy    

Miejscowość    

 

Dodatkowe informacje o dziecku: 
 

a. Istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym:  
 
........................................................................................................................................................................................................................ 
 

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

b. potrzeba objęcia dziecka: 
 specjalną organizacją nauki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 

 wczesnym wspomaganiu rozwoju na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, 
 

.............................................……………………………………………………………………….............................................…… 
(numer, data wydania dokumentu i okres wydania dokumentu od-do) 

 

wydanego ze względu na: .............................................................................................................................................. 
 

przez ............................................................................................................................................................................................................ 
          (nazwa i adres poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

c. inne potrzeby dziecka: 
 

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

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



 
 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 
 

Oświadczamy, że: 
1. Informacje przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym  

i mam świadomość, że poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej 
z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów przedszkola. 
3. Znam i akceptuję warunki lokalowe przedszkola. 
4. Zobowiązuję się do poniesienia pełnych kosztów pobytu i wyżywienia w przedszkolu  

oraz terminowego uiszczania należnych opłat do 15 -go dnia każdego miesiąca.  
5. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją niepłacenia kosztów pobytu i wyżywienia dziecka  

w przedszkolu będzie skreślenie syna/córki z listy przedszkolaków. 
6. Zobowiązuje się do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z deklaracją czasu 

pobytu dziecka, osobiście lub przez osobę zgłoszoną w deklaracji. 
7. Zobowiązuję się do zgłaszania dłuższej niż 1 tydzień nieobecności dziecka. 
8. Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka do przedszkola zdrowego, a w przypadku wystąpienia 

chorób zakaźnych – niezwłocznego poinformowania nauczyciela. 
9. Zobowiązuję się do dbania o schludny i czysty wygląd dziecka przyprowadzanego do przedszkola. 
10. Zobowiązuję się do uczestnictwa w zebraniach rodziców, uaktualniania informacji o sytuacji prawnej 

dziecka oraz danych dotyczących kontaktów adresowych i telefonicznych rodziców. 
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia w celu 

przyjęcia i pobytu w/w dziecka w przedszkolu. 
12. Mam świadomość, że organ prowadzący przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany cen  

za usługi i wyżywienie w przedszkolu, co uwarunkowane może być względami ekonomicznymi. 
13. Mam świadomość, że każdorazowa zmiana zamawianych usług: czasu pobytu dziecka w przedszkolu 

lub wyżywienia może ulec zmianie z okresem obowiązywania od pełnego miesiąca, w szczególnych 
wypadkach za zgodą organu prowadzącego od początku danego tygodnia. 

 
……………………….....…........... …………………………………................ ……………………………….......…… 
               (miejscowość i data)                            (podpis matki)                                                  (podpis ojca) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja PARADYGMAT, reprezentowane przez dyrektora 
Niepublicznego Przedszkola TERA-KIDS w Rybniku. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: fundacjaparadygmat@gmail.com 

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:  
a. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych, 
b. podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające), 
c. organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. 

4. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przyjęcia  
i pobytu dziecka w przedszkolu w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. G RODO, w związku ze złożeniem karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz załączonych 
dokumentów art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określających sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych,  
a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowanie 
rekrutacyjnego.  

5. Dane osobowe dzieci i Państwa będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta  
z wychowania przedszkolnego.  

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.  

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  
 

……………………….....…........... …………………………………................ ……………………………….......…… 
               (miejscowość i data)                            (podpis matki)                                                  (podpis ojca) 
 

DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
 

Na podstawie decyzji dyrektora z dnia ……………………………………………………………………............................................. 

dziecko ………………………………………………………..… zostało przyjęte/nie przyjęte do Niepublicznego 

Przedszkola TRA-KIDS w Rybniku od dnia ................................................................................................................................ 

 

        ………………………………………………… 
         (podpis i pieczęć dyrektora) 

mailto:fundacjaparadygmat@gmail.com

