Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
w…………………………………………………………………………………………………………
proszę wpisać nazwę przedszkola
I. Dane podstawowe
imię i nazwisko dziecka

Proszę o przyjęcie
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

PESEL

Deklarowany czas pobytu w
przedszkolu

ur.

–

–



miejsce urodzenia:

Godz.: od………...do………

Ilość godzin
dziennie:….......

Posiłki:
śniadanie:…………………
obiad:……………………..
podwieczorek:…………….

Adres zamieszkania dziecka

Nazwa oraz adres szkoły podstawowej (obwód szkolny) do obwodu której dziecko przynależy (dotyczy dzieci 5-6 letnich):

[

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zamieszkaniu i zatrudnieniu

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania/zameldowanie
(jeśli jest inny)
Numery dowodu
tożsamości:
Nazwa zakładu pracy , adres
Praca odbywa się w
godzinach
Telefon kontaktowy
Adres mailowy

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu (stałe choroby, alergie, wady rozwojowe, zainteresowania, informacje rozwojowe,
wychowawcze, itp.) (stan zdrowia, ewentualne potrzeby itp.) Informacje te zostaną wykorzystane
do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecka podczas jego pobytu na terenie
przedszkola.

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

Informacja dotycząca osób upoważnionych do odbioru dziecka.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Dowód tożsamości

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej pełnoletnią osobę upoważnioną.
IV. Oświadczenie rodziców
Oświadczam, że:
1. Dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w roku szkolnym ............/............ w godzinach od ............ do
............ i zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów za żywienie oraz części kosztów pobytu
dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tej sprawie.
2. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza
rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.
3. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez przedszkole – w celach związanych
z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób
upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
4. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych

na stronie internetowej promującej placówkę.
5.
6.
7.
8.
9.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminów Przedszkola.
Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowego dziecka.
Zobowiązuję się do podawania do wiadomości przedszkola zmian w podanych wyżej informacjach.
Oświadczam, że podane przeze mnie w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny Dz. U. Nr
88, poz. 533 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej
rodziny są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia
dokumentów potwierdzających dane zapisane w karcie.

V. INFORMACJE DODATKOWE (wpisać tak lub nie)
1) wielodzietność (3 i więcej dzieci w rodzinie), ……………………….
2) niepełnosprawność kandydata, ……………………….
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, ……………………….
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, ……………………….
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, ……………………….
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, ……………………….
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą……………………….
.........................................
Miejscowość i data
.........................................
czytelny podpis matki

.............................................
czytelny podpis ojca

V. Decyzja komisji kwalifikacyjnej I etap

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ........................................................................
1. Zakwalifikowała dziecko.......................................................................................................
do przedszkola na ............................godzin pobytu i ............................ posiłki dziennie
od dnia ..................................................................................................................................
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ...................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................
Podpis przewodniczącego komisji

..................................................
Podpisy członków komisji

