WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „MÓWIŚ” W SŁUPSKU ROK
SZKOLNY 2018/2019
I DANE DZIECKA
1. Imiona i nazwisko dziecka ____________________________________________________________
2. Adres zameldowania ( stały/czasowy*)________________________________________________
3. Adres zamieszkania dziecka __________________________________________________________
3. Data i miejsce urodzenia _____________________________________________________________
4. PESEL ________________________________________________________________________________
5. Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola (data)_____________________________
- Przewidywane godziny pobytu dziecka w przedszkolu ___________________________________
6. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (tak/nie)* , nazwa placówki _________________
7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne
________________________________________________________________________________________
8. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym,
opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy
dołączyć kopię w załączeniu___________________________________________________________
9. Zalecenia lekarskie ____________________________________________________________________

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki

1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna

2. Adres zameldowania
(stały/czasowy)*matki

2. Adres zameldowania (stały/czasowy)*
ojca

3. Adres zamieszkania matki

3. Adres zamieszkania ojca

6. Dodatkowe informacje ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

7. Informacje dotyczące miejsc pracy rodziców/opiekunów*
MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

Miejsce pracy:

Miejsce pracy:

Telefon:

Telefon:

Zawód:

Zawód:

Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby: ( imię, nazwisko,
pesel)____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

______________________
miejscowość i data

__________________________________________
podpis rodzica/opiekuna

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
- Zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych jest Niepubliczne Przedszkole „Mówiś”
znajdujące się przy ulicy Kulczyńskiego, 76-200 Słupsk. Administrator przetwarza dane w celu
realizacji usługi wskazanej we wniosku zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych. Wnioskujący ma prawo dostępu do podanych danych i może żądać ich
sprostowania, usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych do
innego podmiotu, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również do wycofania
zgody na ich przetwarzanie. Wnioskujący ma prawo do wniesienia skargi na administratora danych
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla
realizacji usługi wskazanej we wniosku.
- Zgadzam się na korespondencję mailową.
- Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbedne dla realizacji rekrutacji i szkolenia.
- Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
- Jednocześnie zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem mojego
dziecka w przedszkolu.

______________________
miejscowość i data

__________________________________________
podpis rodzica/opiekuna

