
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO* W SŁOŃSKU NA 

ROK 2018/2019 

 

Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………….. miejsce …………………………….województwo ……………………………..  

PESEL             

 

Adres zamieszkania  

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

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

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)  …………………………………………………………..    

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

Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. od ………………………………. do ……………………………………… 

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Nazwisko i imię    

Adres zamieszkania   

 

 

Nazwa i adres 

zakładu pracy  

  

Telefon kontaktowy   

 

*niewłaściwe skreślić  

II. DODATKOWE INFORMACJE: (wpisać tak lub nie i dołączyć odpowiedni dokument – 
potwierdzenie)) 
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego ……………………………………………………….  
Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka …………………………………………………………………………….   
Dziecko w rodzinie zastępczej ……………………………………………………………………………………………..  
Niepełnosprawność obojga rodziców …………………………………………………………………………………  
Niepełnosprawność jednego z rodziców ……………………………………………………………………………..  
Niepełnosprawność 

dziecka ………………………………………………………………………………………………..   



Wielodzietność (troje i więcej dzieci) ……………………………..    -   Liczba dzieci w rodzinie       

III.OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                             

 

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola  
 
 
………………………………………………………                                           ………………………………………………   

(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)                                                               (imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna) 
 
 
 

JEDNOCZEŚNIE UPOWAŻNIAMY DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NASTĘPUJĄCE 

OSOBY: 

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Nr telefonu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

W przypadku odbioru dziecka przez inną osobę zobowiązujemy się napisać jej 

upoważnienie. 

 

IV. INNE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE                                                                                      

np. stan zdrowia, wady rozwojowe, alergie, potrzeby specjalne i socjalne: …………………………….  

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

V.ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:  

 przestrzegania postanowień statutu;  

 podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej 

informacjach;  

 regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonym 

terminie;  



 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 

zgłoszoną w karcie;  

 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.  

 uczestniczenia w zebraniach rodziców 

WYRAŻAM ZGODĘ NA: (właściwe podkreślić) 

 objęcie mojego dziecka profilaktyką zdrowotno-higieniczną 

wyrażam                                                                           nie wyrażam  

 

 zamieszczanie wizerunku mojego dziecka  w gazetach i tablicach szkolnych oraz na 

stronie internetowej  

wyrażam                                                                           nie wyrażam  

 

 uczestniczenia mojego dziecka w zajęciach katechezy  

             wyrażam                                                                          nie wyrażam  

 

 wykorzystywanie rysunków i prac dziecka do promocji przedszkola 

wyrażam                                                                          nie wyrażam   

VI.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

         Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej Karcie Zgłoszenia są zgodne ze 

stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji   w celu weryfikacji 

podanych danych może poprosić o okazanie dokumentów potwierdzających stan faktyczny 

podany w Karcie Zgłoszenia.  

 

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

                                                                                    ………………………………………………………………………  
                                                                                                       (czytelne  podpisy  rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

         

 



 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celach 

statystycznych i sprawach związanych z opieką  nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań 

wobec przedszkola zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 92 z późn. zm.) 

                                                                                                   

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

                                                                                    ………………………………………………………………………  
                                                                                                       (czytelne  podpisy  rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

          Oświadczam, że zgodnie z  art. 150 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe do 

niniejszego wniosku dołączam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie 

kryteriów określonych  w karcie zgłoszenia – pkt. I i II. 

 

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

………………………………………………………..                        ………………………………………………………………… 
                 (miejscowość, data)                                                        (czytelne podpisy  rodziców/prawnych opiekunów) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


