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

  ( pieczęć przedszkola) 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola     20…./20…. 

 
 

Proszę o przyjęcie ................................................................................................  
                                          (imię i nazwisko dziecka, nr PSL ) 

ur............................  do Przedszkola Specjalnego na .................. godzin dziennie 

i .............................. posiłki  dziennie   od dnia ......................... . 

Adres zamieszkania dziecka 

.................................................................................................................... 
                                        ( miejscowość-dzielnica, ulica, numer domu ) 

 

Szkołą rejonową dla dziecka jest : 

 ............................................................................................................... 
                    ( Nr Szkoły Podstawowej i adres szkoły ) (Wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich ) 
 

I.Dane rodziców/opiekunów dziecka 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów  

 

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

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów (telefony kontaktowe) 

 

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

 

Telefon do natychmiastowego kontaktu ...................................................................................... 

 

 

 

II.Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 
Matka dziecka .............................................................................................................................. 
                                              ( imię i nazwisko ) 

oświadczam, że pracuję w .............................................................w godz.................................. 

na stanowisku.................................................................  tel....................................................... 
 

Ojciec dziecka .............................................................................................................................. 
                                              ( imię i nazwisko ) 

oświadczam, że pracuję w .............................................................w godz.................................. 

na stanowisku.................................................................  tel....................................................... 
 

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynać na 

funkcjonowanie dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia, ewentualne potrzeby 

specjalne) itp. 
..................................................................................................................................................... 

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



Inne uwagi, propozycje, sugestie.................................................................................................. 

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

 

IV.Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu 

 

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku 

szkolnym w godzinach ..................................... i zobowiązujemy się do 

regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz kosztów pobytu dziecka w 

przedszkolu ( Fundusz Rady Przedszkola) 

 

V.Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola 

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola 

dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać 

dziecko z przedszkola. 
 

 

Otwock, dnia ..........................           .......................................        .......................................... 
                                                                 podpis matki                                    podpis ojca 

 

VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL) 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Otwocku, w celu prowadzenia 

działalności opiekuńczo – dydaktycznej. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000); 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

……………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
 
 
 



ZGODA 
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  
…………………………………………………………………………………………………………………………

………… 
 (imię, nazwisko, PESEL) 

 
w postaci fotografii cyfrowej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

nr 2, z siedzibą przy ul. Literackiej 8, 05 – 400 Otwock, dalej zwany „Ośrodkiem”, na 
potrzeby działalności promocyjno – marketingowej Ośrodka, prowadzonej za 
pośrednictwem: strony internetowej Ośrodka pod adresem www: http://glusiotwock.pl, 
gazetki szkolnej, tablic na korytarzach. 
 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie. Zostałam(em) również 
poinformowana(y) o tym, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
 
 
 

............................................................... 
     (podpis rodzica/opiekuna 

prawnego) 
 

 

Otwock, dnia ..........................           .......................................        .......................................... 
                                                                 podpis matki                                    podpis ojca 

 

 

 

VII.Przyjęcie  przez dyrektora   przedszkola/ośrodka  

 

Dziecka do Przedszkola Specjalnego w Otwocku ul.Literacka 8 na  .............. 

godzin pobytu dziennie i   ..............posiłki   od dnia ....................................... 
 

 

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

             ( data ) 

 

http://glusiotwock.pl/

