
Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia dziecka 
do PRZEDSZKOLA/ ŻŁOBKA CHATKA PUCHATKA w Puławach  

na rok szkolny ………………………………… 
( przed wypełnieniem prosimy przeczytać całość ) 

 
 

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: 
 
Imiona i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………… 
 
Data urodzenia dziecka:………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………… 
 
Miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………… 
 
PESEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU/ ŻŁOBKU: 
/niepotrzebne skreślić/ 

• 9 godzin i 3 posiłki  

• 6 godzin i 2 posiłki  

• …………………………………………………………………………………….. 
 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW: 
 

MATKA / OPIEKUN: 
 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………..……………………………………..................... 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres emailowy:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

OJCIEC / OPIEKUN: 
 
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 
Adres emailowy:…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 
Zdolności, zainteresowania, przewlekłe choroby, alergie, diety (w wypadku alergii lub diety prosimy dostarczyć 
zaświadczenie od lekarza). informujemy, iż nauczyciel i rodzic na terenie placówki nie może podać dziecku żadnego leku. 
 



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

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

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

 
Podpisując niniejsze zgłoszenie zobowiązuję się do: 
• przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonym czasie osobiście lub przez upoważnione osoby 
• podawania do wiadomości przedszkola istotnych zmian w podanych wyżej informacjach 
• regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie 
• przyprowadzania do przedszkola zdrowych dzieci 
 
ZGODNOŚĆ POWYŻSZYCH DANYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM 
 
 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
/data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych/ 

 

 

Oświadczam, że zostałem/ łam poinformowany/ na iż:  

- Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Przedszkolu i Żłobku Chatka Puchatka w Puławach jest firma 

M’n’K Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Kwiatowej 16, NIP: 716-28-15-150, REGON:061681283, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508007 

- mam prawo do wglądu w dane, sprawdzenia ich poprawności, korygowania, żądania zaprzestania przetwarzania 

i zgłoszenia do usunięcia o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami związanymi z realizacją umowy pomiędzy 

firmą M’n’K Sp. z o.o. a rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka 

 

Podpisując niniejszy Kwestionariusz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji 

usługi opieki przedszkolnej i/ lub żłobkowej nad moim dzieckiem. 

 

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

/data i podpisy rodzica/ opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik 2 egz. w oryginale: 

1 x oryginał dokumentacja personalna dziecka 

1 x oryginał osoba rodzic/ opiekun prawny  

 


