
  

  
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PARAFIALNEGO 

IM. ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

NA  ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

1. Dane osobowe dziecka 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zameldowania  

Adres zamieszkania  

 

2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych. 

 Matka/Opiekun Prawny Ojciec/Opiekun Prawny 

Imię   

Nazwisko   

Adres zamieszkania 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Nr domu   

Nr mieszkania   

Telefon   

e-mail 

 

miejsce pracy 

  

 

 

    

   Niepubliczne Przedszkole Parafialne 

   im. Świętego Michała Archanioła 

      ul. Kościelna 6 

     36 – 060 Głogów Małopolski 
 



  

3. Szczególna sytuacja dziecka, rodziny (np. stan zdrowia dziecka, o którym 

powinno wiedzieć przedszkole, sytuacja materialna rodziny): 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Motyw, dla którego Państwo wybierają nasze przedszkole: 

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

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

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

5.  Niżej podpisani zobowiązujemy się do: 
 zapoznania się z regulaminem funkcjonowania przedszkola (tablice ogłoszeń  

na terenie placówki, strona internetowa przedszkola: www.przedszkole-michala 

rozmowa indywidualna z dyrektorem) 

 złożenia karty zgłoszenia dziecka do 15 lutego 2023 r. 

     złożenia  całkowitej deklaracji ,,Karty dziecka” do 31 marca 2023 r. 

 poinformowania dyrektora w przypadku rezygnacji 
 

6. Informacje dotyczące danych osobowych są zebrane w celu szybkiego 

kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. 
 
  Oświadczam, że dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem faktycznym i przyjmuję do wiadomości, że 
Przedszkole jest placówka o charakterze wyznaniowym. 
 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)2016/679 z  27.04.2016 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  (Dz. Urz. UE. L. 2016. 119.1), dalej RODO  wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i  nazwisko, adres zamieszkania, telefon, miejsce i godziny 

pracy) oraz danych osobowych mojego dziecka ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, 

informacje o stanie zdrowia) w  celu realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczych przez Administratora 

Danych Osobowych - Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. Św. Michała Archanioła w Głogowie 

Małopolskim 

Niniejsza zgoda jest ważna na czas uczęszczania dziecka do Przedszkola i wygasa z dniem ukończenia przez dziecko 

Przedszkola, bądź rezygnacji.  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania 

 

 

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

Data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

Niniejsza karta zgłoszenia nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. 

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę wolnych miejsc,  

o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor. 

 
7. Notatki dla dyrektora przedszkola: 

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

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

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

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

 


