
     

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo 
        ul. Kaszubska 17 
        83-110 Tczew 
przedszkolesm@wp.pl   tel. 58 -777 28 75, 58- 531 54 76 

  www.przedszkolesiostrtczew.pl  

Deklaracja o przyjęcie do przedszkolnego dziecka  
w Przedszkolu Sióstr Miłosierdzia w Tczewie 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
 
 

I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
PESEL 

 
            

Imię 
 

 Nazwisko  

Data urodzenia 
 

 Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 
 

Gmina 
 

 Miejscowość  

Ulica  nr domu  nr 
mieszkania 

 

Kod pocztowy 
 

 Poczta  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Gmina 
 

 Miejscowość  

Ulica  nr domu  nr 
mieszkania 

 

Kod pocztowy 
 

 Poczta  

 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 DANE OSOBOWE 
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

DANE OSOBOWE 
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i Nazwisko 
 

  

Informacja o zatrudnieniu 
Zakład pracy 

 
  

Poświadczenie zakładu 
Pracy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Numery telefonów kontaktowych- bardzo ważne  prosimy, aby wszystkie były aktualne 
Zakład pracy 

 
  

Telefon komórkowy 
 

  

Telefon domowy  
 

 

Telefon babcia/dziadek 
 

  

inne 
 

  

E – mail kontaktowy  
 

 



  
III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 

� TAK 

 

� NIE 
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w 

przedszkolu np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 
 
 
 

 
Rodzina:     pełna,      niepełna, 

Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w godzinach: 
 

 
 IV. LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI 
LP. Nazwa jednostki (przedszkola) 
1.  
2.  
3.  

 
V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w dniu 1 września i braku 
informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 3 dni, dziecko zostaje wykreślone z listy zakwalifikowanych do 
przedszkola. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.). Dekret ogólny w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim 
Powyższe dane są zebrane w celu zapisu dziecka do przedszkola i szybkiego kontaktu z rodzicami w nagłych 
okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy 
zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych ww. formularzu  
w celu przyjęcia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 
 

Zobowiązuję się do : 
(1) przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 
(2) regularnego uiszczania należnych opłat z tytułu korzystania mojego dziecka z przedszkola  

w wyznaczonym terminie, 
(3) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną 

do odbierania w wyznaczonych godzinach, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 
(4) zapoznania się ze statutem przedszkola oraz przestrzegania jego postanowień, 
(5) przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach, 
(6) uczestniczenia w zebraniach dla rodziców, 
(7) powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola 
(8) rodzice wybierają tę placówkę i akceptują Statut placówki, 
(9) W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców  

i nauczycieli 
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektorkę do skreślenia dziecka z listy 
przyjętych do przedszkola – z powodu sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych 
do prawidłowego rozwoju  
w warunkach przedszkolnych. Decyzja taka może być podjęta ze względu na dobro samego 
wychowanka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci. 

 
Akceptuję warunki opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki zawarte w STATUCIE 
Przedszkola. 
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej 
staranności. 
 
 
             …………………………………………..………..                                           ………………………………..……………………… 
               podpis matki/ opiekunki prawnej                                               podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
Data wypełnienia zgłoszenia , dnia ........................ 2019 r. 
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Stanowią materiał pomocniczy przy 
kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz przy rozpoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka. 


