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Rok szkolny………………… 

Karta zgłoszenia dziecka do  

Niepublicznego Przedszkola SKRZYDŁA

DANE DZIECKA 
 

Imię (imiona) i Nazwisko   ………………………………………………………………… 
 

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

Numer PESEL            
 

Adres zameldowania   …………….………………………………………………………...… 
 

Gmina     ………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………. 
 

Telefon domowy  …………………………………………………………………………. 
 

SYTUACJA RODZINNA 
 

Rodzina (pełna, niepełna, rozbita, inna sytuacja) ……….………………………………………………… 
 

Rodzeństwo: imię …………………………….. data urodzenia …………………………….. 

  imię …………………………….. data urodzenia …………………………….. 

  imię …………………………….. data urodzenia ……………………..……… 
 

DANE MAMY / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Imię i Nazwisko   …………………………………………………………………………. 
 

Wykształcenie , zawód …………………………………………………………………............. 
 

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

Telefon kontaktowy   …………………………………………………………………………. 
 

E-mail kontaktowy   …………………………………………………………………………. 
 

DANE TATY / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

Imię i Nazwisko   ………………………………………………………………………… 
 

Wykształcenie, zawód …………………………………………………………………………. 
 

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

Telefon kontaktowy   …………………………………………………………………………. 
 

E-mail kontaktowy   …………………………………………………………………………. 
 

 
 

OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 

Imię i Nazwisko pokrewieństwo seria i nr dowodu osobistego 
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KARTA INFORMACJI O DZIECKU  

 

Ważne informacje o stanie zdrowia (choroby przewlekłe, stale przyjmowane leki, alergie, itp.): 
 

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

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

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

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

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

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

Inne istotne informacje o dziecku: ……………………………………………………………….... 
 

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

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

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

 
 
 

 

Proszę podać orientacyjne godziny w jakich dziecko będzie przebywało w przedszkolu: 
 

od………………….... do………………………… 

 

OŚWIADCZENIA WOLI 

 

1. Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach 

internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji przedszkola. 

2. Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych, wyjściach i wycieczkach w ramach 

programu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w przedszkolu. 

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji zadań statutowych przedszkola (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 

Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133. Poz. 833). Zgodnie z ustawą /rozdz. 4/ mamy prawo do 

wglądu i aktualizowania ww. danych. 
4. Wyrażamy zgodę na przekazywanie informacji na skrzynkę pocztową, zgodnie z ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

5. Świadomi odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczamy,  

że przedłożone przeze nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
W przypadku braku zgody skreślić 

 

    

data czytelny podpis rodziców/opiekunów 

  

  


