
2021/2022 
Przedszkole Perłowa Busola

 

  

Gdańsk, ul. Ubocze 3   

                                   

Proszę o przyjęcie dziecka do:    

                                   

 Publicznego Przedszkola …………………………………………….   

                                                              nazwa i adres Przedszkola                 

                                   

Imię/imiona                         Nazwisko                    

                                   

Data urodzenia       -     -          Miejsce urodzenia                    

                                   

Obywatelstwo                                          

                                   

Adres zamieszkania dziecka:   

                                   

Ulica                         
nr 

domu 
          

nr 
lokalu 

        

                                   

Kod      -             Miejscowość                      

                                   

Województwo                         Gmina                      

                                   

Adres zameldowania dziecka (jeżeli inny niż zamieszkania):   

                                   

Ulica                         
nr 

domu 
          

nr 
lokalu 

        

                                   

Kod      -             Miejscowość                      

                                   

Informacje dodatkowe   

Informacje o dziecku   

       Numer Szkoły Obwodowej dziecka (dotyczy dzieci zapisywanych do „0”).            

                                   

       Dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające do placówki Fundacji  (TAK/NIE).           

                                   

       Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (TAK/NIE).               

                                   

       Liczba dzieci w rodzinie.                         

                                   

Alergie i zalecenia żywieniowe:                                                 

Wskazania medyczne:                                                 

                                                          

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o Twoim dziecku, aby jak najlepiej czuło się w naszym przedszkolu:         

                                                                    

                                                                    



Dane Rodziców / Opiekunów Prawnych   

                                   

Dane Matki / prawnej Opiekunki dziecka   

                                   

Imię                             Nazwisko                        

                                   

Telefon                             E-mail                        

                                   

Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres dziecka)   

                                   

Ulica                         
nr 

domu 
          

nr 
lokalu 

        

                                   

Kod      -             Miejscowość                      

                                   

Nazwa i adres zakładu pracy:                                                  

                                   

                                                  

                                   

Dane Ojca / prawnego Opiekuna dziecka   

                                   

Imię                             Nazwisko                        

                                   

Telefon                             E-mail                        

                                   

Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres dziecka)   

                                   

Ulica                         
nr 

domu 
          

nr 
lokalu 

        

                                   

Kod      -             Miejscowość                      

                                   

Nazwa i adres zakładu pracy:                                                  

                                   

                                                  

                                   
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przyjmuję do wiadomości i 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu w systemach informatycznych dla celów związnych z postępowaniem 
rekrutacyjnym/uzupełniającym do przedszkola oraz pobytem dziecka w przedszkolu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego i mojego dziecka 
zbieranych na potrzeby marketingowe, promocyjne, monitoringu i ewaluacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ww. rozporządzeniem. 
Administratorem danych jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty  z siedzibą w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań. Mam świadomość 
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia, a także wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku. Dane podaję dobrowolnie. 

  

  

  

  

  

  

                     ____________________________ 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

    

                                   

                    data wpływu dokumentu 
(wypełnia sekretariat)     

Biuro: 
ul. Guderskiego 1, 80-180 Gdańsk 
tel.: 533 335 951 
e-mail: przedszkole-gdansk@operator.edu.pl 

                 

              
 

                    


