KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA „Akademia Montessori dla Dwulatka”

1.Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….
6. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………......................................................
7. Telefon kontaktowy ......................................................................................................................................
8. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ważne informacje o dziecku
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych naszych i naszego dziecka do celów związanych z
przyjęciem i edukacją w Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Świat Dziecka Montessori” 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Kraków , dnia ................…………………………

………...……………………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

ZAJĘCIA „ Akademia Montessori dla Dwulatka ”
1.

Kilkumiesięczny cykl zajęć ma na celu przygotowania dziecka do samodzielnej przedszkolnej przygody. Pozwoli
Waszym pociechom na przeżycie adaptacji w bezpiecznych warunkach, małej grupie i specjalnie przygotowanym
otoczeniu. To czas na stopniowe oswojenie się z przyszłymi wyzwaniami związanymi z pójściem do przedszkola.

2.

Początkowe zajęcia mogą się odbywać wraz z rodzicami. Stopniowo, będziemy dawać dzieciom przestrzeń do
samodzielnej pracy. Będziemy stosować zasadę i główne motto Montessori „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”

3.

Aby dziecko mogło poczuć się bezpiecznie w czasie zajęć będą stałe elementy takie jak powitanie, swobodna
zabawa, zajęcia kierowane oraz pożegnanie. Będzie również czas na pracę z materiałem Montessori. Pomoce
dydaktyczne zostały opracowane przez Marię Montessori w zakresie:

•

życia codziennego, edukacji sensorycznej, edukacji językowej, matematyki,

edukacji kosmicznej - obejmującej geografię, historię, biologię i astronomię
4.

Podczas zajęć będziemy ćwiczyć szczególnie :

•

samodzielność

•

koncentrację uwagi i spostrzegawczość

•

stymulować zmysły

•

małą i dużą motorykę

5.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu w soboty o godzinie 9.30 – 11.00

6.

Podczas zajęć przewidziany jest posiłek dla dzieci, który same maluchy przynoszą i dzielą się nim z innymi. Mogą
to być suszone lub świeże owoce, drobne przekąski.

7.

Na zajęcia dzieci wchodzą w zmienionym obuwiu oraz wygodnym ubraniu.

8.

Koszt jednych zajęć wynosi 45 PLN. Opłaty dokonujemy z góry za miesięczny okres zajęć. Opłaty należy uiszczać
terminowo do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty należy dokonać gotówką osobie prowadzącej. Jeśli dziecko jest
pierwszy raz na zajęciach – są to zajęcia pokazowe, bezpłatne.

9.

W przypadku zapowiedzianej nieobecności opłata za jedne zajęcia zostanie pomniejszona o 50 %. W przypadku
dwóch zapowiedzianych nieobecności druga nieobecność pod rząd bez kosztów.

10. W przypadku rezygnacji za zajęć obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wiąże się z akceptacją w/w regulaminu.
Zajęcia prowadzi mgr Joanna Nowak – nauczyciel Montessori, pedagog specjalny. Zapisy można dokonać drogą mailową
nowakjoanna0607@gmail.com , montessoriswiatdziecka@gmail.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Świat
Dziecka Montessori” z siedzibą w Krakowie , 30-134 ul. Zarzecze 14
inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Świat Dziecka
Montessori” jest Pan/Pani Joanna Nowak – Dyrektor, organ prowadzący , tel. 533 107 507
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej dokumentacji przyjęcia dziecka
do przedszkola na podstawie Rozporządzenie 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 (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nauczyciele zatrudnieni w Niepubliczny Punkt
Przedszkolny „Świat Dziecka Montessori”
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres - czas pobytu dziecka w przedszkolu
– następnie w archiwum 5 lat.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
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.;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z przedszkolem

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

