KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TĘCZA MONTESSORI w GDAŃSKU
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Miejscowość z kodem
Ulica,
nr domu/mieszkania
Adres zameldowania (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
Miejscowość z kodem
Ulica
nr domu/mieszkania

II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Miejscowość z kodem
Ulica,
nr domu/mieszkania
Numery telefonów kontaktowych
komórka
praca

I. Informacje ogólne o dziecku
1. Czy dziecko uczęszczało do żłobka?
2. Uczęszczało do przedszkola?
3. Było dotąd pod opieką rodzica/opiekunki?
4. Ma rodzeństwo (jeśli tak, to w jakim wieku)…………………………..
5. Czy dziecko komunikuje się werbalnie (mówi)?
6. Czy dziecko jest na cokolwiek uczulone?

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Stan zdrowia
1. Posiada orzeczenie lekarskie, logopedyczne, psychologiczne, diagnozy, wady rozwojowe, kalectwo,
wskazania lekarskie inne.
TAK/NIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

2. Przebyte choroby dziecięce (ospa, świnka, różyczka itp.)

TAK/NIE

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

3. Nosi okulary, aparat słuchowy ….............................................................

TAK/NIE

4. Inne informacje rodzica odnośnie stanu zdrowia dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Higiena i samoobsługa
1. Je samodzielnie
2. Samodzielnie korzysta z toalety
3. Używa pieluch
4. Umie samo myć zęby
5. Śpi w ciągu dnia
6. Samodzielnie ubiera się/rozbiera się

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

IV. Nawyki
1. Lubi być nazywany(a)..……………………………………………………………………………………………….........................
2. Ulubiona zabawa/gra ................................................................................................................ …...................
3. Nie lubi/może się zdenerwować jeśli ........................................................................................ …...................
4. Największe zadowolenie sprawia .............................................................................................. …...................
5. Czy wkłada małe przedmioty do buzi?
TAK/NIE
6. Zachowania, na które powinien zwrócić uwagę nauczyciel
…........................................................................... ......................................................................... ...................
....................................................................................................................................................... ……………….
V. Termin zapisu
Chciał(a)bym posłać dziecko do przedszkola od …………………………………………………………………………………..
VI. Oczekiwania
Jest dla mnie ważne aby moje dziecko w przedszkolu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Inne uwagi rodzica:
………......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
VIII. Prosimy o informację, dlaczego chcieliby Państwo, aby pociecha uczęszczała do naszego

przedszkola:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązujemy się do przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

.......................................................................................
obowiązkowy podpis ojca i matki

Potwierdzam, iż:
Jestem świadomy, iż Przedszkole Montessori pracuje metodą Marii Montessori i grupy są mieszane wiekowo 3,4,5,6
latków.*
Jestem świadomy, iż ze względu na specyfikę placówki zajęcia odbywają się także na świeżym powietrzu w tym placu
zabaw czy boisku. W związku z tym codziennie ubieram dziecko adekwatnie do pogody.*
Zobowiązuję się do przyniesienia dziecku zapasowego kompletu ubrań – majtek, skarpetek, rajstop, spodni, koszulki z
krótkim rękawem, koszulki z długim rękawem oraz kontrolowania stanu rzeczy dziecka – zawsze w przedszkolu znajduje
się kilka zapasowych kompletów.*
Zobowiązuje się do przyprowadzania do Przedszkola tylko całkowicie zdrowego dziecka, zdaję sobie sprawę, iż
niedyspozycyjność zdrowotna dziecka nie może wpływać na funkcjonowanie grupy w której się znajduje.
Zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka najpóźniej do godz. 9:00. Jestem świadomy, iż o tej godzinie
rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jeżeli dziecko z
jakichkolwiek przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, zostawiam je na cały dzień w domu. Wyjątkiem mogą być
sytuacje uzgodnione najpóźniej dzień wcześniej z nauczycielem.*
Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu przedszkola.*
Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Przedszkola o zmianie miejsca zamieszkaniu bądź danych
kontaktowych.*
Zobowiązuje się do regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie z tytułu korzystania dziecka z przedszkola,
jestem świadomy iż brak terminowej wpłaty, może zaburzyć funkcjonowanie placówki.*
Zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka i odbierania osobiście lub przez inną osobę dorosłą, zgłoszoną
nauczycielce pisemnie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. Przyprowadzam dziecko do sali, oddając odpowiedzialność
nauczycielowi poprzez bezpośredni z nim kontakt. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji osobom przeze mnie
upoważnionym do odbioru dziecka dot. życia dziecka w grupie oraz regulacji kwestii formalnych.*
Zobowiązuje się do współpracy z nauczycielem prowadzącym celem optymalizacji pracy opiekuńczo-wychowawczodydaktycznej względem mojego dziecka w tym bieżące informowanie o pracy nad dzieckiem poza placówką.*
Zobowiązuje się do współpracy ze środowiskiem przedszkolnym celem włożenia pozytywnego wpływu na jego
funkcjonowanie. *
Zobowiązuje się do uczestnictwa w zebraniach oraz indywidualnych konsultacjach.*
Zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń, stronie
internetowej przedszkola lub facebook’u.*
Zgadzam się na publikację zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na portalu społecznościowym
Facebook i stronie internetowej przedszkola.
Zobowiązuje się do przedstawiania i polubownego rozwiązywania problemów na forum organów funkcjonujących w
ramach przedszkola oraz dbania o dobry wizerunek placówki na zewnątrz.*
Jestem zobowiązany do poinformowania placówki o wszelkich zaburzeniach, stwierdzonych wadach rozwojowych
oraz dysfunkcjach dziecka.*
* obowiązkowa akceptacja warunków współpracy – należy zakreślić w okienku.
Załączniki:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z obowiązywaniem 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”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych dzieci, przetwarzanych podczas korzystania z usług
przedszkola, jest Centrum Kreatywnego Dziecka Joanna Kwietniewska z siedzibą w Gdańsku, ul. Konrada Guderskiego 26h, 80-180
Gdańsk, o, numerze NIP 7171740262.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą̨ Państwo skontaktować się̨ pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą̨ w celu umożliwienia dziecku korzystania z usług przedszkola,
w szczególności:
a. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciąż ących na Administratorze lub wykonania zadań́ realizowanych w interesie
publicznym, w tym w celu świadczenia usług edukacji przedszkolnej, kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce – tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, wynikających z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
b. w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. w celu uczestnictwa dziecka w konkursach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń́ , windykacja należności, obrona
przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
e. w celu na przesyłania rodzicom, opiekunom prawnym za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej informacji i dokumentów handlowych, marketingowych lub promocyjnych – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust.
1 lit. a RODO,
f. w celu komunikacji z rodzicem za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1
lit. a RODO,

g. w celu dokumentowania życia przedszkola w postaci publikacji zdjęć́ i wykorzystania wizerunku dziecka na stronie
internetowej/portalu społecznościowym – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
h. ewentualne dane na temat zdrowia dziecka będą̨ przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, diety – na podstawie
wyraźnej zgody rodzica, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą̨ być́ przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in.
podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostepniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi
marketingowe, hostingowe, prawne.
5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
6. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywanie przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres wskazany w
przepisach prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
7. Posiadają̨ Państwo:
i. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
j. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
k. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
l. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
m. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
n. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, możecie Państwo cofnąć́ zgodę̨ w
dowolnym momencie, bez wpływu na czynności przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody.
9. Posiadają̨ Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż̇ przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy i spełnienia obowiązku prawnego jest obowiązkowe, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług edukacyjnych świadczonych przez Administratora. Podanie
danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (wykorzystanie wizerunku dziecka, zgoda na otrzymywanie informacji
handlowych, udział w konkursach, wycieczkach, itd.) jest dobrowolne i nie ma wpływu na świadczeń́ usług edukacyjnych przez
Administratora.
11. Państwa dane nie będą̨ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

........................................….….….… .….….….….….….….….….….….…..
Data i czytelny podpis matki, czytelny podpis ojca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia placówka:

Przyjęcie przez dyrektora przedszkola wniosku o przyjęcie do Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego Tęcza Montessori, prowadzonego przez Centrum Kreatywnego Dziecka
Joanna Kwietniewska, na rok przedszkolny 2021/2022.
…………………………………………
(data przyjęcia wniosku)

…………………………………………………
(podpis dyrektora przedszkola)

