
 

 

 

  

  Załącznik nr 1 do Regulaminu  Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA PRZYSZŁOŚCI”  w Chełmie    

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE 

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

                      imię (imiona) i nazwisko dziecka 
 

do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA PRZYSZŁOŚCI” 

na rok szkolny ………………………….. 

od dnia ……………….. 

Przewidywany dzienny czas pobytu od godz. .....................  do godz. .........................  

 

1. DANE DZIECKA 

Data urodzenia   

 
PESEL   

 Adres zamieszkania  

 2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania Adres zamieszkania 

Adres do korespondencji Adres do korespondencji 

 

 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

 

 

Adres e-mail Adres e-mail 

 

3. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, stałe choroby, wady 

rozwojowe, uczulenia, wskazania lekarskie np.  
 dieta,  

 alergie pokarmowe,    

 potrzeba snu w ciągu dnia (dot. dzieci do lat 3)             

 inne (jakie?) 



 

 

4. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w sytuacjach wymagających 

nagłej interwencji i niezwłoczne powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych. 

5. Rodzic/ opiekun prawny wnosi wpisowe w kwocie 100 zł.  

Opłata wpisowego jest płatna jednorazowo w dniu złożenia karty Dziecka i nie 

podlega zwrotowi. Opłata ta gwarantuje miejsce w przedszkolu, personalizowanie 

przestrzeni dziecka, wyposażenie w kamizelkę/czapeczkę identyfikującą dziecko 

podczas wycieczek poza teren przedszkola, wyposażenie dziecka w wyprawkę 

warsztatową: artykuły plastyczne, narzędzia i artykuły warsztatowe, fartuchy ochronne 

do malowania oraz do zajęć kulinarnych.    

6. OŚWIADCZAM, ŻE: 

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego 

„ARKA PRZYSZŁOŚCI” o zmianie danych zawartych we wniosku. 

 

 

 

Chełm, dn. ...…/…../……. r.                                                                                    

…………………………………… 
 Podpis czytelny matki/opiekuna prawnego  

                 

 …………………………………… 
 Podpis czytelny ojca/opiekuna prawnego 

 
  

ADNOTACJA PRZEDSZKOLA 

 

Przyjęto do grupy przedszkolnej …… - latków. 

Wychowawca grupy: ……………………………....  

 

 

Chełm, dn. ...…/…../…… r.                                              ………………………………… 
                                                                                                 Pieczęć i podpis dyrektora                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA-REKRUTACJA 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz dziecka jest INTEGRAL ARKA Sp. z o. o. ul. Wojsławicka 8A, 22-
100 Chełm, KRS: 0000589439, NIP: 563-242-82-78, dalej: Administrator, z którym mogą się Państwo skontaktować 
w następujący sposób: 

 listownie: na adres siedziby Administratora ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm 

 e-mailem: lopaga@arkaprzyszlosci.pl,  
 telefonicznie: 698 115 407 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, można skontaktować się z nim w następujący sposób:  
 listownie: na adres siedziby Administratora ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm 

 e-mailem: szymanskas@arkaprzyszlosci.pl,  
 telefonicznie: (82) 542-14-61 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane Państwa oraz dziecka są przetwarzane w celu: 

 rekrutacji do przedszkola 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Podstawą prawną przetwarzania danych Pana/Pani oraz dziecka są: 
 art. 6 ust. 1 lit c RODO gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze, art. 9 ust. 2 lit. b RODO dla danych o stanie zdrowia – art. 150, 155 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. prawo oświatowe z późn. zm.;  

 art. 6 ust. 1 lit f RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora – przepisy wewnętrzne: Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego 
ARKA PRZYSZŁOŚCI w Chełmie; 

5. ODBIORCY DANYCH  

Dane Pana/ Pani  oraz dziecka nie będą  udostępnione innym podmiotom.    

6. PRZEKAZNIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO  

Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Dane Pana/Pani oraz dziecka będą przechowywane: 

 w przypadku dziecka nieprzyjętego do przedszkola przez okres  1 roku; 

 w przypadku dziecka przyjętego do przedszkola przez okres 5 lat.  

8. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich i dziecka danych; sprostowania danych; ograniczenia 
przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. INFRORMACJA O WYMOGU  PODANIA DANYCH 

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w 
rekrutacji oraz nieprzyjęcie dziecka do placówki. 

10. INFORMACJA W SPRAWIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA 

Dane Pana/Pani oraz dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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