
 

 

UL Karczówkowska 15 

25-711 Kielce 

e-mail: przedszkoleudominikanek@wp.pl 

tel. 606 470 230 

KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „U DOMINIKANEK” 

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA 

W KIELCACH 

 

Proszę o przyjęcie syna/córki do Niepublicznego Przedszkola „U Dominikanek” w Kielcach  

w roku szkolnym .....................................  

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

1. Imię i nazwisko dziecka :  ......................................................................................................................  

2. Pesel : ……………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym): 

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

4. Adres zameldowania na pobyt stały: 

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

5. Data i miejsce urodzenia dziecka:  .........................................................................................................  

6. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od  .........................  do  ...................  

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

   MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC /OPIEKUN PRAWNY 

imię i nazwisko: ……………………….……………….  ……………………….………………. 

rok urodzenia:  ……………………….……………….  ……………………….………………. 
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nr dow. osobistego: ……………………….……………….  ……………………….………………. 

zawód: ………………………………………..  ………………………………………… 

telefon:  ……………………….……………….  ……………………….………………. 

adres e-mail: ……………………….……………….  ……………………….………………. 

III.  ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I STATUTU PRZEDSZKOLA: 

Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Statutu Przedszkola. W szczególności do: 

□ wyrażenia zgody na kształcenie mojego dziecka w duchu katolickim, 

□ podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach, 

□ regularnego uiszczania opłat za przedszkole, 

□ punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

□ systematycznego zgłaszania przyczyn nieobecności dziecka, 

□ przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

□ uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych dla rodziców, uroczystościach 

przedszkolnych 

□ wpłaty tzw. wpisowego w wysokości 250,00 zł. 

 

Podpis matki/prawnego opiekuna  .............................................................  

Podpis ojca/prawnego opiekuna .................................................................  
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IV. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

Poniższe informacje mają na celu lepsze dostosowanie się Przedszkola do sytuacji otoczenia dziecka, jego 

stanu fizycznego i psychicznego  oraz oczekiwań i wyzwań, jakie mogą pojawić się podczas pobytu dziecka 

w Przedszkolu. Brak podania tych informacji nie wpływa na decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola. 

 

1. Przewlekłe choroby, problemy rozwojowe, alergia (konkretnie na co jest uczulone-szczególnie proszę 

napisać czego nie wolno dziecku jeść), czy ma chorobę lokomocyjną, inne. 

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

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

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

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

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

2. Niepokojące sygnały dot. zachowania dziecka (nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, apatia, lęki, 

zachowania nieadekwatne do sytuacji, itd.) 

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

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

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

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

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

3. W jakim stopniu dziecko jest samodzielne? Proszę wymienić umiejętności dziecka dotyczące 

samoobsługi: jedzenia, korzystania z toalety, ubierania się, itd. 

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

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

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

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

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

4. Czy dziecko ma określone obowiązki w domu (adekwatne do wieku)? Jeśli tak, proszę wymienić ■— 

jakie? 

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

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

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

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

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

5. Proszę wymienić ulubione czynności dziecka, zainteresowania. 

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

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

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

  ................................................................................................................................................................  
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6. Czy dziecko posiada rodzeństwo? Jeśli tak proszę podać imię i rok urodzenia. 

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

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

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

7. Czy dziecku udzielono sakramentu chrztu św.? 

a) tak (gdzie?)   .............................................................................  

b) nie 

8. Czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola?        tak     /      nie* 

9. Rodzina         pełna    /       niepełna*                                             

* niepotrzebne skreślić 

 

10. Inne ważne informacje, które mogą pomóc w pobycie okresie adaptacji dziecka w Przedszkolu oraz 

procesie edukacji i wychowania. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .................................................................................................................................................................  
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V. INNE INFORMACJE 

1. Deklaruję udział mojego dziecka w dodatkowych zajęciach. 

Lp. Rodzaj zajęcia dodatkowego Tak* Nie* 

1. Taniec 
  

2. Zajęcia szachowe i warcabowe 
  

* Zaznaczyć właściwe 

2. Jakie są Państwa oczekiwania wobec przedszkola? 

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

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

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

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

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

3. Proszę o uzasadnienie motywów wyboru przedszkola katolickiego dla Państwa dziecka. 

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

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

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

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

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

4.  Oferowana pomoc dla przedszkola, propozycje. 

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

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

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

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

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

 

 

 

VI. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L 119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a i przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych oraz innych osób uczestniczących w 

sprawowaniu opieki nad dzieckiem w Przedszkolu jest Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą przy ul. Karczówkowska 15, 25-

711 Kielce, e-mail: zpodominikanki@wp.pl, tel. +48 606 470 230 ; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pisemnie na adres 

ul. Karczówkowska 15, 25-711 Kielce, e-mail: Iod.zpo.kielce@dominikanki.pl lub telefonicznie pod nr: +48 531 212 020 ; 

3. Dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane: 

a) na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody szczególności w 

celu rekrutacji, promocji działalności Zespołu Placówek oraz publikowania wizerunku - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i art. 

9 ust. 2 lit. a RODO; 

b) w związku z podpisana umową o świadczeniu usług – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
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c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Placówek, w tym w związku z realizacją celów 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustaw oświatowych i ich aktów wykonawczych - podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

d) w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym w celu identyfikacji osób odbierających dzieci - podstawa prawna  art. 

6 ust. 1 lit. e RODO łącznie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe lub art. 10 ust 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

e) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zespół Placówek w tym: zapewnienia 

właściwej organizacji Przedszkola i zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym oznaczeniem imieniem i nazwiskiem 

szafek dziecka,  umieszczania prac artystycznych i pełnych imion i nazwisk dzieci na tablicach na terenie Zespołu Placówek - 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

f) w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której 

dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO; 

4. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Zespołu Placówek oraz podmiotom, którym należy udostępnić 

dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane 

zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania na podstawie stosownych umów; 

5. Nie podanie danych osobowych podczas rekrutacji uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola. Nie podanie danych osobowych 

po przyjęciu dziecka do Przedszkola określonych przepisami prawa spowoduje brak możliwości realizacji obowiązku ustawowego 

Przedszkola wobec dziecka. W przypadku nie podania danych osobowych będących wymogiem umownym lub warunkujących 

zawarcie umowy, Przedszkole nie będzie miało możliwości wykonania takiej umowy. Podanie innych danych osobowych 

udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim 

miały zostać zebrane, lecz nie wpłynie to na realizację głównych zadań Przedszkola względem dziecka;  

6. Dane pobrane podczas rekrutacji dzieci do Przedszkola będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zakończenia rekrutacji. 

W przypadku przyjęcia dziecka  do Przedszkola dane będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola oraz 

przez czas archiwizowania dokumentacji, który jest określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz przepisach 

archiwalnych. Pozostała dokumentacja finansowa i organizacyjna Placówki zawierająca dane osobowe przechowywana jest przez 

5 lat. Czas przechowywania może zostać wydłużony w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń; 

7. Przysługuje mi prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo; wniesienia 

skargi do Urzędu nadzorczego, jeśli uznam, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

oraz moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;  

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogę uzyskać w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych . 

 

□ Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

Data:   …………………………. 

 

Podpis matki/prawnego opiekuna:  ........................................................  

Podpis ojca/prawnego opiekuna:    ........................................................  


