
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO ZIELONEGO PRZEDSZKOLA  

 
Imię i nazwisko dziecka ........................................................... Pesel  ............................  
Adres zameldowania   .....................................................................................................  
Data i miejsce urodzenia  ................................................................................................  
Adres zamieszkania( jeżeli jest inny niż zameldowania)................................................ 
 

 
I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 
 MATKA OJCIEC 

Nazwisko i imię ........................................... ........................................... 

Rok urodzenia ........................................... ........................................... 

Wykształcenie ........................................... ........................................... 

Nr dow. osobistego ........................................... ........................................... 

Godziny pracy ........................................... ........................................... 

Telefony kontaktowe  

e-mail              

……………………………..  

………………………………    

……………………………… 

……………………………… 

 

 
RODZEŃSTWO: (proszę podać imiona i rok urodzenia) 
..................................................................................................................................... 
 

RODZINA: pełna/niepełna) 

 
DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW 
KONTAKTOWYCH:...................................................................................................... 
 
II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: wymogi szczególnego 
nadzoru np.: po zabiegu lub kontuzji, stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, 
specjalna dieta zdrowotna 
..................................................................................................................................... 
 
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
 przestrzegania postanowień 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, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 
(zgodnie z regulaminem  przedszkola)  

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
 uczestniczenia w zebraniach rodziców 
 ścisłej współpracy z przedszkolem 



 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO 
RODZINY zgodnie z Rozporządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu 
nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz. 12), oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 833 ze zm.), informacje 
przekazane przez Państwo są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 
okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko 
nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy 
służbowej. 
Oświadczam, że na zebranie i przetwarzanie powyższych danych o dziecku i jego 
rodzinie wyrażam zgodę. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć, nagrań z 
udziałem mojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego 
przekazu w celach promocyjnych. 
Oświadczam, że przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym. 
Akceptuję warunki opieki nad dzieckiem i wynikające z tego prawa i obowiązki 
zawarte w Statucie Przedszkola i Punktu Przedszkolnego dostępnym w kancelarii 
Dyrektora. Decyzja złożenia Karty Zapisu dziecka do przedszkola skutkuje 
zawarciem umowy i wiąże obie strony. Umowa obowiązuje na jeden rok 
przedszkolny od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.  
 

 
 
Podpis czytelny matki: ............................................... ojca: .......................................... 
Data:……………. 
 
 
 
SUGESTIE RODZICÓW: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

) niepotrzebne skreślić 
 


