
 

 

 

........................................                                                                            ........................................ 
      Pieczęć przedszkola                                                                                                               Stan na dzień 
 

 

 

KARTA INFORMACYJNA 

 

 

 

 
Dziecko...........................................................................                  ..................................................... 

 
                             Imię i nazwisko                                                                              PESEL 
 

Data i miejsce urodzenia:.................................................................................................................... 

 

 
 

Rodzic...........................................................................                  ..................................................... 
                             Imię i nazwisko                                                                              PESEL 
 

Rodzic...........................................................................                  ..................................................... 
                             Imię i nazwisko                                                                              PESEL 
 

 

 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ……….. do ………… 
 

Zakres Deklaracja 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w tym 

wizerunku indywidualnego (w publikacjach papierowych i 

elektronicznych, w tym internetowych związanych z życiem 

przedszkola) oraz wyrażam zgodę na udział dziecka w 

konkursach i publikację wyników, praw na stronach 

organizatorów konkursów.  

      □ TAK                          □ NIE 

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2014 poz. 

478) obowiązującą od 1 września 2014 r. wyrażam wolę/nie 

wyrażam woli, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach 

religii rzymsko-katolickiej w przedszkolu. 

□ TAK                          □ NIE 

Telefon kontaktowy do matki/prawnego opiekuna  

 

Telefon kontaktowy do ojca/prawnego opiekuna  

Inny telefon kontaktowy do dyspozycji przedszkola, z podaniem 

imienia i nazwiska osoby wyznaczonej przez 

rodziców/prawnych opiekunów do kontaktu 

 

Dziecko posiada opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej  

        

      □ TAK                          □ NIE 



Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie, mogące mieć wpływ 

na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu np.: 

- stan zdrowia ( alergie, specjalne diety, stała opieka lekarska     

   poradni specjalistycznych itp.); 

- potrzeby socjalne; 

- inne        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* podanie danych jest dobrowolne 
 

 

UPOWAŻNIENIE OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW DO ODBIORU ICH DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  

 

Lp 

 

Imię i nazwisko  

osoby upoważnionej  

Stopień pokrewieństwa 

 

Numer dowodu osobistego 

 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZAPOZNANIU  SIĘ Z PROCEDURAMI                                         

I REGULAMINAMI OBOWIĄZUJACYMI W PRZEDSZKOLU  

 

Zakres Deklaracja 

Zostałam/łem zapoznany z zestawem procedur dotyczących 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w tym                     

z postępowaniem w przypadku nieodebrania dziecka, 

postępowaniem w przypadku odbierania przez osoby nietrzeźwe 

i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych. 

      □ TAK                          □ NIE 

 

Zostałam/łem zapoznany ze Statutem Przedszkola i zobowiązuję 

się do przestrzegania zapisów w nim zawartych. 

 

□ TAK                          □ NIE 

 

Zostałam/łem zapoznany z Procedurą Postępowania                            

w przypadku choroby lub wypadku dziecka. 

□ TAK                          □ NIE 

 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody  na wezwanie karetki pogotowia, 

przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy.  

 

Zostałam/łem zapoznany z wysokością stawki żywieniowej 

obowiązującej w przedszkolu i zobowiązuję się opłatę za 

□ TAK                          □ NIE 

 



korzystanie przez Dziecko z wyżywienia wnosić na rzecz 

Przedszkola z góry do dnia 10 każdego miesiąca. 

Przedszkole zapewnia dziecku wyżywienie - 3 posiłki dziennie. 

Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala dyrektor 

przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
przyjmujemy do wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Przedszkole nr 12 Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim, 
 ul.  Gen.W. Andersa 15, tel. 62 736 06 34, e-mail: publiczneprzedszkole12@wp.pl, 

• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi; 

• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 
realizacji przez placówkę ustawowych zadań, 

• celami przetwarzania danych są: zapewnienie dziecku podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, a także cele wynikające z realizacji innych zadań 
określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji 
oświatowej oraz wydanych do nich aktów wykonawczych oraz Statutu placówki, 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, 
kancelarie prawne, itp.), 

• dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na 
podstawie kategorii archiwalnej akt, 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 
profilowanie, 

• przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa 
lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 
ochrony danych przez e-mail:  korzuch@infoic.pl 

 

 
MATKA/OPIEKUN PRAWNY                                                                        OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

 

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

 

 


