
 

 

   

 
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  

DO  PRZEDSZKOLA  

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

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

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

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

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

Ilość posiłków  (standard: 3 /śniadanie, obiad, podwieczorek/) …………….. od dnia…………………………… 
 

I  DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna dziecka.................................................................................................. 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż dziecka)...............................................................................tel. ………………………. 

Adres internetowy ……………………………………………… tel. kontaktowy ………………………..……… 

Miejsce pracy………………………....................................................................................tel. …........................... 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna dziecka.................................................................................................... 

Adres zamieszkania (jeśli inny niż dziecka)...............................................................................tel. ………………………. 

Adres internetowy ……………………………………………… tel. kontaktowy …………..…………………… 

Miejsce pracy………………………....................................................................................tel. …........................... 

Rodzeństwo (imiona i rok urodzenia)………........................................................................................................... 

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

II  DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (np. przewlekłe choroby, alergie, itp.) …………………………...… 

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

III ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
        Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola, 

        Zgłaszania dyrektorowi 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, zgłoszoną nauczycielce na piśmie 

          zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

        Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka, 

        Uczestniczenia w zebraniach rodziców, 

        Pisemnego zgłoszenia rezygnacji z przedszkola. 
 

IV PROPOZYCJE, SPECJALNE OCZEKIWANIA RODZICÓW: ...………………………………………………………………  

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

V  OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA: ………………………………………………………………………………… 

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25.08.2017r. w sprawie sposobów prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu 

nauczania (Dz. U. poz.1646) dane są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. 

Udostępnione są tylko nauczycielom przedszkola, których obowiązuje tajemnica służbowa.  

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych dziecka w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000) 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku, utworów i wytworów mojego dziecka w zakresie funkcjonowania i promocji przedszkola zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000) oraz  ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.       

z  2018r.  poz. 1191).  

Ponadto przyjmuję do wiadomości że: 

- administratorem danych jest dyrektor przedszkola 

- niniejsze dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizowania zadań przez przedszkole  

- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem przedszkola 

  

Kalisz, dn. .......................................... 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 

Podpis czytelny: matki ................................................. ojca: ........................................................ 

                        PESEL................................................PESEL....................................................... 
                  
                                                                                                                                                                                       PROWADZĄCY  PRZEDSZKOLE 

                               DYREKTOR 

                                                                                                                                                                                                               mgr  Magdalena  Zaborowska 


