KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO “PRACOWNIA EMU”
Imię i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:

____________________
__.__.____
___________
__________, __-___ __________, gm. __________

Imię i nazwisko pierwszego rodzica/opiekuna prawnego:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:

____________________
__________, __-___ __________, gm. __________
____ ___ ___ ___

Imię i nazwisko pierwszego rodzica/opiekuna prawnego:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:

____________________
__________, __-___ __________, gm. __________
____ ___ ___ ___

Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz ogólnego funkcjonowania:



















Rozpoznanie: ____________________
Choroby współistniejące/przewlekłe: TAK/NIE
jakie? ____________________
jakie leki zażywa? ____________________
stopień sprawności fizycznej? ____________________
Czy dziecko posiada Orzeczenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju? TAK/NIE
Czy dziecko posiada Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego? TAK/NIE
Czy dziecko wymaga specjalistycznych zabiegów medyczno – pielęgnacyjnych, np. cewnikowania? TAK/NIE
jakich? ____________________
Czy dziecko ma alergie? TAK/NIE
jaką? ____________________
Czy dziecko jest na diecie specjalnej/wyłączającej? TAK/NIE
jakiej? ____________________
Czy dziecko śpi w ciągu dnia? TAK/NIE
w jakich godzinach? __:__-__:__
Czy są sytuacje w których dziecko czuje się zagrożone? TAK/NIE
jakie? ____________________
w jaki sposób dziecko reaguje na sytuacje zagrożenia? ____________________
Czy u dziecka występują zachowania agresywne/autoagresywne? TAK/NIE
jakie? ____________________
Co uspokaja dziecko? ____________________
Co sprawia dziecku przyjemność? ____________________
Czy dziecko uczęszczało do przedszkola? TAK/NIE
jakiego typu? ____________________
jak długo? ____________________
powód zamiany przedszkola? ____________________
Czy dziecko do tej pory korzystało/korzysta z terapii? TAK/NIE
jakiej i w jakim wymiarze? ____________________
Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do punktu przedszkolnego? ____________________
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Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu
naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka, przez dyrektora punktu
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

__.__.____ ..........................................................................................
data, podpis rodzica/opiekuna

__.__.____ ..........................................................................................
data, podpis rodzica/opiekuna
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny z siedzibą w Korzeniówce, gm. Tarczyn, przy ul. Rysia 3., jako administrator danych
osobowych, informują Pana/ Panią, iż: podanie danych w formularzach jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpoczęcia uczestnictwa dziecka w zajęciach; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane
mogą być udostępniane przez administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów nadrzędnych; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; inspektorem ochrony danych w w/w podmiocie jest Pani Roksana Wychadańczuk; dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do zrealizowania umowy; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Obowiązuje od 01.09.2019.
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