
 

 
 
 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  

IM. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W NIEZNAMIEROWICACH 
(podać nazwę przedszkola) 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………………….. 

do Przedszkola Niepublicznego w Nieznamierowicach,  od dnia 1 lipca 2019 r.  
     (podać nazwę przedszkola) 

Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu od godz………. do godz……..,  

to jest …… godz. dziennie. 

I DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię i nazwisko  
 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania  
 

Pesel 
 

 

 

II DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 Matka Ojciec 

Imię 
 

  

Nazwisko 
 

  

 

Adres zamieszkania 
 

  

Telefon kontaktowy  
 

 

 

Miejsce pracy 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIK 

REKRUTACJI  

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

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

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

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

IV DEKLARACJE, OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

1. Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka z przedszkola 

(UWAGA! Osoba upoważniona musi być pełnoletnia) 

Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego Stopień pokrewieństwa 
 
 

  

 
 

  

 

Oświadczam, że w przypadku odbioru mojego dziecka przez w/w osoby przyjmuję na siebie 

odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych przez 

przedszkole. 

3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej 

przedszkola oraz w lokalnych mediach. 

4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

podanych przeze mnie danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów 

edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją zdań statutowych przedszkola. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach 

dotyczących w/w danych. 

5. Oświadczam, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w zadeklarowanych 

godzinach, jednocześnie zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów z tym 

związanych oraz kosztów związanych  z żywieniem. 

6. Zobowiązuję się w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do 

przedszkola do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki oraz do podpisania 

umowy cywilno-prawnej. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z korzystania  

z usług przedszkola. 

7. Oświadczam, że podane w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 

 

…………. ….......................                            …..........…................................................... 
            (miejscowość i data)                                                               (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 


