
Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
 PRZEDSZKOLE MIŚ YOGI

I. DANE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania dziecka  ....................................................................................................................... 

3 . PESEL dziecka ............................................................................................................................................. 

Planowana długość pobytu dziecka w przedszkolu: (06:30 – 17:00)  ....................................................... 

1. Imiona i nazwiska ........................................................................................................................................ 

2. Adres zamieszkania ....................................................................................................................................

Telefony kontaktowe  M: .............................................................  

Adres e-mail:            M: ..............................................................   

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

Inne ważne informacje o dziecku (np. alergia, wady rozwojowe , cukrzyca itp.) 

..................................................................................................................................................................... 
Umie  włożyć  :

O: .............................................................

4.

5. Deklarowane posiłki: Śniadanie godz. 08:10
      II Danie godz. 13:00

3.

5.

O: ......................................................

4. PESEL M:  ........................................................................... O: ..............................................................

Od kiedy ....................................................

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zupa godz. 11:20 
Podwieczorek godz. 15:00

Zaznacz właściwe : 

może iść samo do wc 

je samodzielnie  

samo myje zęby

płaszcz

koszulkę, sweterek

spodnie

buty

Lubi ..................................................................................................................................................................... 

Nie lubi .............................................................................................................................................................. 

Inne informacje .................................................................................................................................................. 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU - informacje dobrowolne
Czy dziecko znajduje się pod opieką specjalisty (psycholog, logopeda, pedagog, lekarz specjalista)



nr telefonu .................................. nr dowodu/PESEL ….......................     st. pokrewieństwa ….....................

2.

nr telefonu .................................. nr dowodu/PESEL ….......................     st. pokrewieństwa ......................... 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Podpis rodziców (opiekunów) ….......………………........................................................… 

Imię i nazwisko .............................................................................................................................................    

Ostatnia aktualizacja karty zgłoszeniowej dziecka dnia 01/04/2022

IV. UPOWAŻNIENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DO ODBIERANIA DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA.  STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA W ODNIESIENIU DO DZIECKA
Upoważniam następujące osoby do odbierania mojego dziecka z przedszkola. Oświadczam, że biorę 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola. 

3.

nr telefonu .................................. nr dowodu/PESEL ….......................     st. pokrewieństwa ….....................

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................    

4.

nr telefonu .................................. nr dowodu/PESEL ….......................     st. pokrewieństwa …..................... 

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................    

V. UPOWAŻNIENIE STAŁE DLA RODZEŃSTWA (DZIECI RODZICÓW POWYŻEJ 10 ROKU
ŻYCIA) DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA MIŚ YOGI
Upoważniam moje dzieci (powyżej 10 roku życia) do odbierania mojego małoletniego dziecka z 
przedszkola. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do 
przedszkola i z przedszkola. 

1. nr PESEL …..........................................     Imię i nazwisko .............................................................................    

1. Imię i nazwisko .............................................................................................................................................

nr telefonu (jeśli dotyczy)  ........................................................................................................................

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję 
się do uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu w terminach wyznaczonych przez 
przedszkole. Zobowiązuję się, że o wszelkich zmianach i ważnych sprawach dotyczących mojego dziecka 
powiadomię Dyrektora przedszkola lub nauczycielki grupy, do której uczęszcza moje dziecko.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji dziecka oraz 
realizacji zadań oświatowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)*  

Informujemy, że Pani/-a dane osobowe podane w niniejszej Karcie Zgłoszenia Dziecka są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych (RODO) przez Przedszkole Niepubliczne Miś Yogi z siedzibą przy ulicy Cynamonowa 20-24 we Wrocławiu celem przygotowania Umowy na 
świadczenie usług w zakresie Wychowania Przedszkolnego.

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 
ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/-a nie będą 
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim chyba, że wynika to z odrębnych przepisów prawa. 
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