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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

"AKADEMIA JUNIORA" 
 w Lęborku ul. Kasztanowa 10 

 
od  …………………………………………………… 
 
I. Dane dziecka 
 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................................................. 
 
Data i  miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
Numer PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
II. Dane  Rodziców / opiekunów prawnych 
 
1. Matka (Imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
    
Nr dowodu……………………………………………………………                 PESEL…………………………………………………………………………................. 
 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
                                                            
Adres zameldowania……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
Telefon do  kontaktu……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
2. Ojciec (Imię i nazwisko) .……………………………………………………………………………………………………….. ………………………................. 
 
Nr dowodu……………………………………………………….                    PESEL…………………………………………………………………………................... 
 
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
                                       
Adres zameldowania……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
Telefon  do  kontaktu ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….................. 
      
III. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z Przedszkola* 
 

Imię i nazwisko stopień pokrewieństwa / dokument tożsamości / nr dokumentu 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
*Z uwagi na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, może ono być odebrane z przedszkola wyłącznie przez Rodziców/ prawnych opiekunów, 
osobę uprawnioną w niniejszym formularzu lub posiadającą pisemne upoważnienie od Rodziców/ prawnych opiekunów. Możliwe jest 
wpisanie lub wykreślenie w niniejszym formularzu osób uprawnionych do odbioru dziecka. Przedszkole zastrzega możliwość telefonicznego 
potwierdzenia od Rodziców  upoważnienia do odbioru dziecka.  
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IV. Informacje dodatkowe  
Dodatkowe dane, pomocne wychowawcy w celu poznania dziecka i  ułatwienia mu adaptacji w naszym punkcie 
przedszkolnym. 
 

Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola? 
 

 
 

Jak zachowuje się dziecko w kontakcie z nowymi osobami? 
 

 
 

Czy dziecko lubi bawić się w grupie czy woli zabawę indywidualną?   
 

Czy u dziecka w ciągu ostatniego roku wystąpiły przewlekłe 
dolegliwości?  
Omdlenia, bóle głowy, bóle brzucha, niedosłuch , duszności, 
krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar (właściwe podkreślić) 
Inne: 

 

Czy dziecko jest na coś uczulone? Jeśli tak, to na co?  
 

 

Czy dziecko nosi: okulary, aparat ortodontyczny, wkładki 
ortopedyczne?  

 

Czy dziecko zażywa stałe leki? Jeśli tak to jakie? 
 

 

Jak dziecko znosi jazdę samochodem/autokarem  
 

 

Jak dziecko reaguje na sytuacje stresowe?  
 

Czy dziecko jest przyzwyczajone do popołudniowej drzemki?  
 

 
 

Inne informacje, które wydają  się Państwu ważne:  
 

 
 
 
 
 

 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 

 informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana, dziecka  danych  osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „AKADEMIA JUNIORA” z 
siedzibą w Lęborku, ul. Kasztanowa 10, tel: 669 196 053, mail: biuro@akademiajuniora.lebork.pl . 

2. Dane osobowe Pani/Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenia j/w o 
ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w 
placówce. 

3. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5. Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

oświatowego j/w. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Data i podpis Rodzica / prawnego opiekuna 
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