
 

 

……………………………. 

    pieczęć przedszkola 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA „STUDIO DZIECKA FIGIEL’’ 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola od dnia .............................................. 

 

I. Dane osobowe dziecka 

 

Dane identyfikacyjne dziecka  

Imiona   

 

 

Nazwisko  

 

 

PESEL 

 

            

data urodzenia  

dzień                

 

miesiąc  

 

rok 

miejsce urodzenia   

 Adres zameldowania dziecka  

kod pocztowy  Miejscowość   

ulica   

nr domu  nr mieszkania   

Adres zamieszkania dziecka  (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)  

kod pocztowy   Miejscowość   

ulica   

nr domu  nr mieszkania   

 

 

 

II. Szkoła, w której dziecko zobowiązane jest realizować obowiązek szkolny zgodnie z miejscem 

zameldowania (wypełniają  tylko rodzice dzieci 5-letnich) 

 

Nazwa i numer szkoły Dane adresowe szkoły 

  

 

 

 

III. Inne informacje o dziecku  

 dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  □ TAK    □ NIE     

 dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego □ TAK    □ NIE     

 dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności □ TAK    □ NIE     

 

IV. Dane rodziców lub opiekunów prawnych 

 

 MATKA OJCIEC 

Imię   

 

Nazwisko   

 

Wypełnia przedszkole 

Data złożenia 

 

 

  



 

Data urodzenia 

 

  

Numer dowodu 

osobistego 
  

Adres 

zamieszkania 
 

 

 

 

 

Adres 

zameldowania 
 

 

 

 

Miejsce pracy 

 

 

  

Stanowisko   

                 

 

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

                                                     

 MATKA OJCIEC 

Zakład pracy   

Tel. Komórkowy  

 

 

Tel. Domowy  

 

 

 

 

 

V. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie  

mogące   wpłynąć   na   funkcjonowanie   dziecka  w przedszkolu (stan zdrowia, alergie, ograniczenia, 

potrzeby specjalne itp.): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………...…………………………… 

 

Rodzeństwo (imię i nazwisko, rok urodzenia) 

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

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

 

VI. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (osoba upoważniona musi być pełnoletnia) 

 

Oświadczam, że upoważniam niżej wymienione osoby do odbierania mojego dziecka z przedszkola: 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Numer dowodu  

osobistego 

Numer telefonu Dokładny adres 

zamieszkania 

    

    

    

    

    

 

 



 

VII. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 Uprzedzony/(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. oświadczam, że podane powyżej 

dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się podawać do wiadomości przedszkola 

zmiany w podanych wyżej informacjach. 

 Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych                        

w niniejszej karcie w systemach informatycznych, w celu przeprowadzenia procedury 

rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą 

o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. nr 139, poz. 818, nr. 205, poz. 1206). 

 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę 

zobowiązany/(a) potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola w terminie 7 dni od 

uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.  

 Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie oznacza 

wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych  do korzystania z usług przedszkola. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji przedszkola, 

zezwalam na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych 

w ramach promocji przedszkola. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjścia dziecka poza teren placówki w ramach realizacji 

podstawy programowej. 

 Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za przedszkole. 

 Zobowiązuję się do powiadomienia o rezygnacji z przedszkola za miesięcznym  

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 Zobowiązuję się do odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 

zgłoszoną nauczycielowi na piśmie zapewniającą dziecku opiekę. 

 Zobowiązuję się do podawania do wiadomości jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach. 

 Zobowiązuję się zapoznać ze statutem i regulaminem przedszkola oraz stosować się do 

zawartych tam postanowień 

 

 

………………………………………    ……………………………………. 

          Czytelny podpis matki                    Czytelny podpis ojca 

          (opiekuna prawnego)                                                                        (opiekuna prawnego) 

 

 

Wypełnia przedszkole: 

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola od dnia  ............................................................................... 

Sposób powiadomienia rodziców............................................................................................................... 

Uwagi..........................................................................................................................................................

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


