Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe ,,Słoneczko”
Tel.: 531 838 989 ul. Kopernika 17, 28-100 Busko-Zdrój
www.sloneczko.busko.pl, e-mail: sloneczkobiuro@gmail.com

KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSZKOLAKA
PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWEGO „SŁONECZKO”
Data wypełnienia kwestionariusza ………………………….…….
Imię i Nazwisko dziecka
Data i miejsce
urodzenia dziecka
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Telefon kontaktowy
E-mail
Numer PESEL dziecka

Rodzice/Opiekunowie

Mama/Opiekunka prawna

Tata/Opiekun prawny

Imię i nazwisko
Miejsce pracy
Telefon do pracy

Rodzeństwo:
1.Imię………………………wiek…………
2.Imię………………………wiek…………
3.Imię………………………wiek…………
4.Imię………………………wiek…………
Godziny
pobytu
dziecka
w
przedszkolu
……………………………………………….

(proszę

podać

orientacyjnie)

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
Imię i Nazwisko

Nr dowodu osobistego

Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu? (jeśli tak, prosimy podać rodzaj dolegliwości,
metody leczenia, przyjmowane leki):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko często choruje? (jeśli tak prosimy podać na co):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Przebyte choroby zakaźne i urazy dziecka (jakie?):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone? (prosimy podać rodzaje lub nazwy
produktów):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Czy są potrawy, produkty, które smakują Państwa dziecku szczególnie?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko potrafi samo wykonywać czynności fizjologiczne? (tak lub nie): …………………
Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują u Państwa dziecka uczucie lęku?
(prosimy wymienić):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
W jaki sposób Państwo dziecko najchętniej się bawi? (prosimy podkreślić i wymienić typ
zabawki lub rodzaj zabawy):
samotnie, szuka kontaktu z rówieśnikami, ma problemy w relacjach z innymi dziećmi, dąży do
dominacji w grupie, inne …………………………………………………………………………….
Jaki charakter i zainteresowania ma Państwa dziecko? (prosimy podkreślić 6 najbardziej
trafnych określeń):

spokojne, wrażliwe, pogodne, absorbujące, ruchliwe, sprytne, ma dobrą pamięć, lubi rysować, ma
konkretne zainteresowania (np. ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………),
mówi niewyraźnie, lubi zabawę z kolegami, jest otwarte, wykazuje konkretne uzdolnienia
(np. ……………………………………………………………………………………………………
….), bywa agresywne, ma bujną wyobraźnię, ma kłopoty
z ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ,
ma poczucie humoru, jest niejadkiem, nie potrafi dzielić się tym co posiada, szybko się uczy, łatwo
ulega wpływom innych, jest płaczliwe, lubi porządek, dobrze czuje się w grupie rówieśników, lubi
nieład, woli zabawę ze starszymi dziećmi, woli zabawę z dziećmi młodszymi, lubi słuchać muzyki.
Proszę o podanie innych okoliczności mogących mieć wpływ na rozwój Państwa dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Jakie są Państwa oczekiwania względem Pań wychowawczyń?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………...............................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

…………………...............................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

WYPEŁNIAJĄC NINIEJSZY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSZKOLAKA
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWEGO
„SŁONECZKO” ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:
1. Niezwłocznie poinformować Przedszkole o zmianach w podanych w kwestionariuszu
informacjach,
2. Zapoznać się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola Artystyczno - Językowego
„Słoneczko”
oraz stosować się do zawartych w nich postanowień,
3. Do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
zgłoszoną w biurze przedszkola na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie
ze statutem przedszkola),
4. Do przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
…………………........................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

....................................................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Czy wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Niepubliczne Przedszkole
Artystyczno - Językowe „Słoneczko” Twoich danych osobowych i dziecka (kandydata zgłoszonego
w kwestionariuszu) w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w przedszkolu, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO)
W/w informacje są zebrane w celu poznania cech charakterystycznych dziecka, sytuacji rodzinnej
dziecka oraz szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Dane są udostępnione kadrze przedszkola, która
jest zobowiązana do zachowania tajemnicy służbowej.
TAK
…………………........................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

NIE
....................................................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

Czy zgadzasz się na rozpowszechnianie wizerunku- zdjęć dziecka z przeprowadzanych zajęć
przedszkolnych, wycieczek oraz uroczystości na:
TAK
NIE
stronie internetowej przedszkola
portalach społecznościowych przedszkola
Facebook ’u przedszkola
lokalnych portalach informacyjnych
Zdjęcia rozpowszechniane będą w celach marketingowych i promocyjnych przedszkola.
…………………........................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

....................................................
Data i podpis rodzica (opiekuna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Korczyńska –
Wieloch prowadząca Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Słoneczko” z siedzibą ul. Kopernika 17, 28 – 100 Busko –
Zdrój, adres e-mail: dyrekcjasloneczko@op.pl, tel. 531-838-989
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1a RODO i w celu procesu rekrutacji
dziecka do przedszkola oraz celów marketingowych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Przedszkolu
Artystyczno – Językowym „Słoneczko” z siedzibą ul. Kopernika 17, 28 – 100 Busko – Zdrój, to: ul. Kopernika 17, 28 – 100 Busko –
Zdrój, adres e-mail: dyrekcjasloneczko@op.pl, tel. 531-838-989.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług dydaktycznych
oraz opiekuńczo- wychowawczych przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczno- Językowe „Słoneczko”.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

