
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W  CIEPIELOWIE Z SIEDZIBĄ                                      

W  WIELGIEM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

                             

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie                  

z siedzibą w Wielgiem - do oddziału dzieci, które będą realizowały podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, przygotowującego do podjęcia nauki w 

klasie pierwszej.  

 

* składają rodzice dzieci 6-letnich,   

* składają rodzice dzieci 5-letnich (dzieci będą miały możliwość podjęcia nauki  w klasie 

pierwszej w roku szkolnym 2021/2022). 
 

1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ (IMIONA)* 

 

 

 

PESEL 

DATA  URODZENIA                     

 

                     

MIEJSCE URODZENIA            

* jeśli dziecko ma dwa imiona należy je wpisać (zgodnie z aktem urodzenia dziecka) 

 
       2.   DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

IMIĘ OJCA  IMIĘ MATKI  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefony kontaktowe : 

 

Tel. komórkowy: …………………………………………. 

 

Tel. stacjonarny:………………………………………….. 

 

Tel. do pracy:…………………………………………….. 

 

e-mail:…………………………………………………… 

Telefony kontaktowe : 

 

Tel. komórkowy: …………………………………………... 

 

Tel. stacjonarny:…………………………………………… 

 

Tel. do pracy:………………………………………………. 

 

e-mail:……………………………………………………… 

 

3.  ADRES  ZAMIESZKANIA  RODZICÓW i  DZIECKA 

 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 
4. ADRES   ZAMELDOWANIA  DZIECKA 

 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 
 

 

 

 



5. INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW, INFORMACJE dot. DZIECKA  - 
    np. alergie, zalecenia zdrowotne, uzdolnienia, zainteresowania, trudności wychowawcze i itp. 

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                              

 6.   DEKLAROWANA LICZBA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU  (właściwe    

podkreślić)   

 

 

- 5 h      

- 6 h 

- 7h 

- 8h 

- 9h                  
 

 

7.   ZGODY:      ٭właściwe podkreślić 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w wycieczkach organizowanych przez przedszkole. 

 

TAK* 

 

NIE* 
 

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie na stronie 

internetowej, w prasie lub w innych mediach 

wizerunku mojego dziecka. 

 

TAK* 
 

NIE* 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka     w 

badaniach przesiewowych pod kątem 

logopedycznym , prawidłowej lateralizacji oraz 

innych badań. 

 

 

TAK* 

 

 

  

NIE* 

   

8.  UPOWAŻNIENIA: 
 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka       

z przedszkola następujące osoby: 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną – 

upoważnioną osobę. 

 

 

1. ……………………………….…………………………. 

  …………………………………………………………… 

2. ……………………………………….…………………. 

  …………………………………………………………… 

3. …………………………………….……………………. 

       (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, nr telefonu) 

 

  9. DEKLARACJE I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

 

Zobowiązuję się do: 

 

 Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola. 

 Podawania do wiadomości osobom upoważnionym w placówce (nauczyciel, dyrektor) 

jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 

 Przyprowadzania i odbierania dziecka (do przedszkola i z przedszkola) przez osobę  upoważnioną     

w zadeklarowanym czasie, zgodnie z Regulaminem przedszkola. 

 Przyprowadzanie zdrowego dziecka. 



 Uczestniczenie w zebraniach rodziców. 

 Pisemnego poinformowania dyrektora,   o przyczynie i  rezygnacji z miejsca w przedszkolu. 

 Podpisania umowy cywilno-prawnej. 
 

  10. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH      

OSOBOWYCH 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności  karnej z  art. 233 k.k. oświadczamy,  że podane powyżej  dane są zgodne               

ze stanem  faktycznym. 

 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, ze zm.)  

wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  danych  zawartych  w zgłoszeniu  dla  potrzeb rekrutacji. 

 

 

…......................, dnia ………………..……                                 ………..…………………  ……………………………                                                             
                                                                                                                                       (podpis  matki)                      ( podpis ojca) 

 


