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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA  

 W  RAMACH  PROJEKTU 
"Nauka poprzez zabaw ę - to rozwój i przyszło ść każdego dziecka" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. 

 

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

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

Adres zameldowania ( z kodem)................................................................................................... 

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

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola od dnia...................................................................... 

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

 
I. DANE DOTYCZ ĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW: 
 
                                           MATKA                                                          OJCIEC 
Imię                    .......................................                           .......................................... 

Nazwisko           .......................................                           .......................................... 

Zakład pracy       .......................................                          .......................................... 

godziny pracy     .......................................                          ......................................... 

 
 
..........................................................                                                ........................................... 
           pieczęć zakładu pracy                                                                   pieczęć zakładu pracy                                                                        
 
 
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 
                                  MATKA                                                         OJCIEC 
Zakład pracy ........................................                                ............................................. 

Komórka       ........................................                                .. ........................................... 

Domowy       ........................................ 

II. DANE DOTYCZ ĄCE RODZINY: 
RODZINA: pełna / niepełna ( niepotrzebne skreślić) 
RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia) 
 
......................................................................................................................................................... 
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III. DODATKOWE WA ŻNE INFORMACJE O DZIECKU : 
np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie (podać dokładnie na co dziecko jest uczulone) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

∙ Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej ? 
.............................................................................................................................................................. 

∙ W przypadku dziecka niepełnosprawnego dołączyć do wniosku orzeczenie do kształcenia 
specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 
lekarza. 
 
IV. ZOBOWI ĄZUJE SIĘ DO: 
• Przestrzegania statutu przedszkola i regulaminów wewnętrznych; 
• Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach; 
• Czynnego uczestniczenia w zebraniach rodziców oraz zainteresowania sprawami przedszkola. 

∙ Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 
upoważnioną do odebrania, zgłoszoną nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku 
bezpieczeństwo; 
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002 r. 

W sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji       ( DZ.U. Nr 23 § 225) są  zebrane w celu szybkiego 

kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom 

przedszkola, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. 

   
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych podanych w niniejszej 
karcie. 
 
 ..............................................                            .............................................................................. 
              data                                                      czytelny podpis rodziców lub opiekunów dziecka 
                                                                                                       

V. ADNOTACJE   DYREKTORA 

DECYZJA  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ 
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu........................................................... 
1. zakwalifikowała  dziecko....................................................................do Przedszkola  nr 1 im. 

„Chatka Puchatka”  w Trzemesznie od 01.03. 2012r. 
2. nie zakwalifikowała dziecka............................................................................. z powodu 

.................................................................................................................. 
                                                                                             
  Podpisy Członków Komisji:                                        Podpis Przewodniczącego Komisji:                                        


