
     KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  W ŻÓRAWINIE Z ODZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WĘGRACH

Przedszkole Publiczne w Żórawinie / oddział zamiejscowy w Węgrach*
*niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko dziecka.......................................................................PESEL...................................
Adres zamieszkania (z kodem)...............................................................................................................
Adres stałego zameldowania..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia........................................................................................................................
Kontynuacja z roku poprzedniego  TAK / NIE* 
Dziecko będzie przebywało w godzinach od............. do..........
Dziecko będzie korzystało z posiłków ( dotyczy oddziału zamiejscowego w Węgrach ) TAK / NIE*

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
                  MATKA:                                                                                          OJCIEC:
Imię..................................................................                       ................................................................
Nazwisko.........................................................                       ................................................................
Rok urodzenia..................................................                       ................................................................
Zakład pracy.....................................................                      ................................................................
Telefon z-du pracy ..........................................                       ................................................................
Godziny pracy..................................................                      ................................................................

   pieczęć zakładu pracy                                                           pieczęć zakładu pracy

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH 
MATKI:     tel...........................................kom......................................................
OJCA:        tel...........................................kom.....................................................
TELEFON DOMOWY:............................kom.....................................................

Kontakt e-mail....................................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY:
           RODZINA: pełna / niepełna *   
           RODZEŃSTWO ( podać  imiona i rok urodzenia)...................................................................
................................................................................................................................................................

III.DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka  nr ................................. (załącznik)
2. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica  nr ................................. (załącznik)

      3.   Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.........................................................................
            ..................................................................................................................................................

Czy wyrażają Państwo zgodę na udział dziecka w zajęciach religii?    TAK    NIE*
➢ Czy wyrażają Państwo zgodę na przeprowadzenie badań przesiewowych oraz terapię 

prowadzoną na terenie placówki przez :
     pedagoga                                                                                           TAK    NIE *
     psychologa                                                                                        TAK    NIE *
     logopedę                                                                                            TAK    NIE *

➢ Czy wyrażają Państwo zgodę na publikację ( na stronie internetowej przedszkola i gazetce) 
prac plastycznych, wierszy, piosenek, opowiadań oraz zdjęć swojego dziecka i własnych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  TAK   NIE*

*niepotrzebne skreślić



➢ IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola Publicznego w Żórawinie z oddziałem 
zamiejscowym w Węgrach;

➢ podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 
informacjach;

➢ regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 10 każdego miesiąca ;
➢ przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą 

upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
➢ przyprowadzania do przedszkola tylko   zdrowego dziecka;
➢ uczestniczenia w zebraniach rodziców;
➢ powiadomienia dyrektora przedszkola o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

V.  Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dotyczących stanu
zdrowia jak również na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz
wizerunku  mojego  dziecka  w  gazetkach,  tablicach  szkolnych  i  na  stronie  internetowej
naszej placówki w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
 Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z
1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) 

VI.  Oświadczam  że  przedłożone  w  karcie  informacje  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania dyrektora przedszkola o wszelkich 
zmianach zawartych w karcie zgłoszenia.

…………………………                       ……………………………………….......................
        ( miejscowość , data)                                             (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA Z PRZEDSZKOLA MOJEGO DZIECKA 
NASTĘPUJĄCE OSOBY:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

➢ Podpis rodziców.......................................................................................................................

➢ Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu....................................
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Przedszkola  w Żórawinie/ oddział zamiejscowy 

➢     w Węgrach   od ...............20....r
2. Nie zakwalifikowała dziecka powodu.................................................................................
....................................................................................................................................................

                                                                                                        
                                                                                                        Podpisy członków komisji

➢ ........................................                                                                ............................................
Podpis przewodniczącego komisji                                                          

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

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

Żórawina dnia.............................................20......r


