
 

 

Karta zgłoszenia dziecka 

do Przedszkola Miejskiego nr 33 w Łodzi  (Sierpień 2022) 

 

 
I. Informacje o dziecku: 

 

1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia .....................................................PESEL ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  .... ....   
3. Adres zamieszkania dziecka : kod ……………...…               miejscowość ............……............................. 

     ulica ……………………...........…………………   Nr..…....   m …............................................................ 

4. Termin i czas pobytu dziecka w przedszkolu   

        od dnia  .............    Sierpnia  2022 r. – do dnia............   Sierpnia 2022 r 

        od dnia.............      Sierpnia  2022 r. – do dnia............  Sierpnia  2022 r 

        od dnia.............      Sierpnia  2022 r. – do dnia............   Sierpnia  2022r 

        od dnia.............     Sierpnia 2022 r. – do dnia............    Sierpnia  2022 r 

        od dnia.............     Sierpnia 2022 r. – do dnia............    Sierpnia  2022 r 

 

5. Dziecko będzie korzystało z …... posiłków:    śniadanie    obiad     podwieczorek  (właściwe zakreślić) 

6. Godziny pobytu dziecka  ………………………………………………………………………………… 

7. Nazwa i adres przedszkola, do którego uczęszcza dziecko ……………………………………………….. 

........................................................................................................................................................................... 

II. Dane o rodzinie dziecka: 
 

1. Imię i nazwisko  matki: ............................................................................ tel. …………………..............  

Adres zamieszkania matki dziecka : kod ……………...…       miejscowość ............…….......................... 

     ulica ……………………...........…………………. …………..           nr     ..….    m ….. 

2. Imię i nazwisko  ojca .......................................................................   tel.………………....……..............  

3. Adres zamieszkania ojca dziecka : kod ……………...…          miejscowość ............……......................... 

     ulica ……………………...........………………………………             nr     ..….   m ….. 

III. Informacje dodatkowe:  
 

Informacje o dziecku (według uznania rodziców): …………………………………………………………. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

      IV. Dziecko będzie korzystać z dofinansowania MOPS –dołączona decyzja MOPS 

 

Tak………………………………. 

Nie ………………………………. 

 

     V. Dziecko z rodziny wielodzietnej (Karta Dużej Rodziny) 

 

Tak………………………………. 

(numer Karty Dużej Rodziny  i data ważności) 

Nie ………………………………. 



 

 

IV. Oświadczam że do 10 września   2022r. dokonam płatności za przedszkole na wskazany  

w załączonej do karty zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny,  Informacji dotyczącej zasad 

korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 33 w Łodzi przy ulicy Zielna 5  
 

V. Oświadczam, iż podane informacje w karcie są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
Na podstawie 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Przedszkole Miejskie nr 33 z siedzibą w 

Łodzi (PM 33) 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: 

iodo@pm33.elodz.edu.pl; 

Składający deklarację ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w niej zawartych 

 i ich poprawiania. 

 

 

VI. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych  

w karcie . 

 

 

 

Łódź dnia  ....................................   .............................……………………………………………..                                                                        

( podpisy mamy /prawnego opiekuna) 

 

 

 
 

Łódź dnia  ....................................   .............................……………………………………………..                                                                        

( podpisy taty /prawnego opiekuna) 
 


