
……………………………….. 
Pieczęć przedszkola 

 

Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W GIEDLAROWEJ 
  

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

Dane o dziecku 

Imię  

Drugie imię  

Nazwisko  

Data urodzenia   -   -     

Miejsce urodzenia  

PESEL            

 

Adres zamieszkania 

Kod   -    

Miejscowość  

Nr domu  

Nr lokalu  

 

Adres zameldowania (podać jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

Kod   -    

Miejscowość  

Nr domu  

Nr lokalu  

 

 

Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 Matka Ojciec 

Imię   

Nazwisko   

Tel. Kontaktowy   

e-mail   

 

 

Informacje dodatkowe – odpowiedź „Tak” lub „Nie” wpisujemy w pierwszej kolumnie 

 

 Dziecko rodzica samotnie je wychowującego 

 Oboje rodzice pracują zawodowo 

 Jeden z rodziców pracuje zawodowo 

 Dziecko rodziców niepełnosprawnych/rodzica niepełnosprawnego/ 

 Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 

 Dziecko uczęszcza do przedszkola w bieżącym roku szkolnym 

 Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola w bieżącym roku szkolnym 

 

 

Liczba dzieci w rodzinie: 



 

 

Pobyt dziecka w przedszkolu – odpowiedź „Tak” lub „Nie” wpisujemy w pierwszej 

kolumnie 

 

 Śniadanie 

 Obiad 

 Podwieczorek 

 

 

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

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka 

w przedszkolu (stan zdrowia, diety, alergie, inne) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu 

 

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym i 

zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz części kosztów pobytu 

dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie 

 

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola 

 

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dołączę pisemne 

upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odbierać dziecko z przedszkola. 

 

Giedlarowa, dnia …………………..      ………………………..       ………………………. 

                                                      
                                podpis matki                                                podpis ojca 

 

Informacja dotycząca danych osobowych 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z 

przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka 

oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Zespołu Szkół w Giedlarowej, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

Giedlarowa, dnia …………………..      ………………………..       ………………………. 

                                                      
                                podpis matki                                                podpis ojca 

 


