
Przed wypełnieniem proszę dokładnie przeczytać całość! 

 

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. 

Rodzice przedkładają dyrekcji książeczkę zdrowia lub inny dokument  stwierdzający datę urodzenia dziecka. 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

do Przedszkola Niepublicznego 

Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 
 

na rok 2018/2019 
 

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

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

Adres zamieszkania (z kodem) ............................................................................................................ 

 

 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

MATKA/opiekunka 

Imię ................................................................ 

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

Nr dowodu osobistego.................................... 

Telefon........................................................... 

email………………………………………….    

miejsce pracy…………………………………… 

godziny pracy…………………….. tel………….     

OJCIEC/opiekun 

Imię …................................................................ 

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

Nr dowodu osobistego.................................... 

Telefon  …............................................................. 

email …………………………………………… 

miejsce pracy……………………………………. 

godziny pracy……………… tel………………… 

Telefon do natychmiastowego kontaktu.............................................................................................. 

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie 

1. Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie pokarmowe dziecka itp.......................................... 

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

2. Uwagi dotyczące dziecka skierowane do nauczyciela (nawyki, zachowania na które należy zwrócić 

uwagę, inne sugestie)………………................................................................................................... 

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

3. Sytuacja rodzinna dziecka: rodzina pełna, niepełna, matka samotnie wychowująca dziecko, 

innasytuacja............................................................................................................................... 

4.Rodzeństwo: (imiona i wiek) ................................................................................................... 

5. Inne uwagi, propozycje, sugestie: .............................................................................................. 

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

 



III. Proszę o zaznaczenie: 

Moje Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: □ TAK □ NIE 

Moje Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: □ TAK □ NIE 

Moje Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: □ TAK □ NIE 

Moje Dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: □ TAK □ NIE 

 

IV. Informacje dotyczące danych osobowych 
(Są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka). 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez 

Dyrektora Przedszkola danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru 

dziecka osób, w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi 

zmianami). 

Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że przedłożone w niniejszej karcie dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmujemy do  wiadomości,  iż  dyrektor  przedszkola może 

prosić o  okazanie  dokumentów w celu   weryfikacji  danych  podanych  w  karcie  zgłoszenia. 

 

 

…………………………………..                ………………………………………..              ………………………………………… 

                  (data)                                                 (podpis matki /opiekunki)                                        (podpis ojca/opiekuna) 

 

 

 

V. Decyzja przyjęcia dziecka do przedszkola 

Data przyjęcia dziecka do przedszkola: ........................................................................ 

Data wypisania dziecka z przedszkola: ........................................................................ 

 
 

 

................................................................................                  …………………………………….……………………. 
(pieczątka przedszkola)                                                                                (pieczątka i podpis dyrektora przedszkola) 


