
KARTA ZGŁOSZENIA  DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

 „Tajemniczy Ogród” w PRZEŹMIEROWIE

Imię i nazwisko dziecka.....................................................................Pesel...............................................

Adres zamieszkania ................................................................................................................................

Adres zameldowania…………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................................

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od................do...............

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW / 

MATKA:                                                                                                 OJCIEC:

Imię....................................................................               ..........................................................................    

Nazwisko...........................................................               ..........................................................................

Pesel.............................................................…..              ..........................................................................

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: DOM……………………………………………………………

MATKA -  KOMÓRKA..................................................PRACA………………………………………………..

OJCIEC –  KOMÓRKA...................................................PRACA………………………………………………

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………..

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY: RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia)

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

III. O PRZEDSZKOLU DOWIEDZIAŁAM SIĘ Z: (właściwe podkreślić)  

  INTERNET, REKLAMA, ZNAJOMI, INNE……………………………………………………

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

 przestrzegania postanowień statutu  i regulaminu przedszkola
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do odbierania
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem  faktycznym i  wyrażam 
zgodę  na  wykorzystywanie  w/w  danych  przez  przedszkole  w  celu  przetwarzania  ich  dla  potrzeb  pedagogicznych  i  
edukacyjnych w celu realizacji zadań statutowych przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 ).

   ………………                                                          …………………………………………………...
     data                                                       

  ……………………………………………………
             czytelny podpis matki i ojca  /prawnych opiekunów /



OŚWIADCZENIE RODZICÓW

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
1) Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?
....................................................................................................................................................................
2) Czy dziecko cierpi na jakąś alergię? Jeżeli tak, to wpisać jaką i na jakie czynniki jest uczulone?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia?(cukrzyca, astma, inne, o których powinno wiedzieć 
przedszkole):
...................................................................................................................................................................

Oświadczam, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z przedszkola:

………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Mamy nr dowodu osobistego

………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Taty nr dowodu osobistego

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:

1. …………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nr dowodu osobistego

2. ……………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nr dowodu osobistego

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka  od momentu jego odbioru  z  
przedszkola przez  upoważnioną  powyżej przez nas osobę. Upoważnienie jest ważne  do chwili odwołania. 

I. Wyrażam  zgodę  / Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religii.

II. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym autokarowych),  spacerach 
poza teren przedszkola. 

III. Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam  zgody* na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć 
na stronie internetowej przedszkola.

IV. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu Przedszkola Niepublicznego „Tajemniczy Ogród” 
w Przeźmierowie i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

V. Oświadczam,  że  przedłożone  przeze  mnie  informacje  w  niniejszej  karcie  są  zgodne  ze  stanem 
faktycznym  i wyrażam  zgodę  na  wykorzystywanie  w/w  danych  przez  przedszkole  w  celu 
przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych  w celu realizacji zadań statutowych 
przedszkola (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, 
poz.883 ).

Podpisy rodziców (opiekunów): ………………………………. …………………………………………...

*Niepotrzebne skreślić


