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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZE DSZKOLA NA ROK 
SZKOLNY 2020/ 2021

Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 

do Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Przystań” od dnia ……………………………………….

I. DANE O DZIECKU I RODZINIE
1.Dane identyfikacyjne dziecka

Numer PESEL 

Data i miejsce urodzenia 

2. Adres zamieszkania dziecka
Ulica Numer domu Numer lokalu 

Kod pocztowy Miejscowość 

3. Dane matki/prawnej opiekunki   Dane ojca/prawnego opiekuna 
Imię Nazwisko Imię Nazwisko 

Adres zamieszkania Adres zamieszkania 

Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż 
zamieszkania. 

Adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż 
zamieszkania. 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

Adres email Adres email 

4. Zakład pracy matki /prawnej opiekunki Zakład pracy ojca / prawnego opiekuna 
Nazwa, adres, telefon Nazwa, adres, telefon 
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5. Informacje o rodzinie 
Rodzina (podkreślić właściwe): pełna / niepełna 
Liczba dzieci w rodzinie …………………………… Rodzeństwo (podać imiona i rok urodzenia) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
II. DANE O DZIECKU (Niewłaściwe skreślić)
SAMODZIELNOŚĆ 

 (TAK/NIE) potrafi samo się ubrać 
 (TAK/NIE) pamięta o potrzebach fizjologicznych 
 (TAK/NIE) wymaga pomocy osób dorosłych przy korzystaniu z toalety 
  (TAK/NIE) życzę sobie, aby dziecko leżakowało w przedszkolu
 inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
JEDZENIE 

 (TAK/NIE) radzi sobie z jedzeniem 
 (TAK/NIE) je wszystko, nie lubi szczególnie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 dziecko jest uczulone na pokarmy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (TAK/NIE) zgadzam się, aby moje dziecko jadło w przedszkolu wszystko 
 
ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA    
Szczególne zdolności dziecka: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
bardzo interesuje się: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ulubione zabawy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 
Dodatkowe informacje o dziecku mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 
(stan zdrowia, uczulenia, przebyte choroby, potrzeby specjalne, itp.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 
1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola: 
    Upoważniam/y niżej wymienione, pełnoletnie osoby do odbioru mojego/naszego dziecka.

Imię i nazwisko 
osoby upoważnionej 

Numer 
dowodu osobistego 

Numer 
telefonu 

Adres 
zamieszkania 

 
Pokrewieństwo 
(jeśli istnieje) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Oświadczam/y, że w przypadku odbioru mojego/naszego dziecka przez w/w osoby 
przyjmuję/emy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 

IV. DEKLARACJA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW O POBYCIE DZIECKA 
W PRZEDSZKOLU 
 
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w 
godzinach: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
V. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminu przedszkola oraz Umowy o świadczeniu usług. 
2. Terminowe uiszczanie stałej opłaty miesięcznej za przedszkole oraz wybrane zajęcia 
dodatkowe w wyznaczonym terminie do 10 każdego miesiąca.
3. Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną. 

 
 

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

1. Oświadczam/y, że dane przedstawione w karcie są prawdziwe. 
2. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów 

edukacyjnych, ewidencyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola 
oraz przeprowadzoną rekrutacją przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 
Data wypełnienia 
zgłoszenia 
 
 

Czytelny podpis 
matki/prawnej opiekunki 
 

Czytelny podpis 
ojca/prawnego opiekuna 
 

 
 
 
 
 
VII.POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA KARTY 
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Wniosek złożono dnia  
 

Czytelny podpis osoby 
przyjmującej wniosek 

 
 

Czytelny podpis osoby 
składającej wniosek – 

rodzica/opiekuna 

 
 

3. Wyrażamy również zgodę na publikację prac, rysunków i innych wytworów dziecka jak 
również zdjęć wykorzystujących jego wizerunek z zajęć, uroczystości oraz innych 
imprez przedszkolnych, w ramach promocji przedszkola. 

 
VIII. DECYZJA O PRZYJĘCIU/ODMOWIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO 
PRZEDSZKOLA 
 
Data    TAK lub NIE      Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

     do przyjęcia dziecka do przedszkola

 
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Jest to 

materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola. 


